
                     



                     

Forord 

Deloittes IFRS-modelregnskab 
Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabs-
klasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel koncernregnskabet som moderselskabets årsregnskab. Af hensyn til model-
regnskabets anvendelighed er det valgt at inkludere  relevante præsentations- og oplysningskrav i IFRS'erne1, uanset om disse 
krav alene måtte gælde for børsnoterede virksomheder. Til gengæld er de specifikke oplysningskrav, der gælder for børsnote-
rede virksomheder i henhold til Regler for notering på Københavns Fondsbørs, ikke indarbejdet i IFRS-modelregnskabet.  
 
Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:  
 
IAS 14 Segmentoplysninger 
IAS 33 Indtjening pr. aktie 
 
Ved udarbejdelsen af IFRS-modelregnskabet er der  taget udgangspunkt i Deloittes eksempelregnskab for virksomheder i 
regnskabsklasse C (stor), der tillige følger de danske regnskabsvejledninger. Modelregnskabet er baseret på dansk regnskabs-
tradition, ligesom der er taget hensyn til forslag til regnskabsmodel fra Den Danske Finansanalytikerforening, jf. Anbefalin-
ger & Nøgletal 2005. 
 
Deloittes IFRS-modelregnskab kan i sagens natur ikke  afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virk-
somheder, der udarbejder årsrapport efter IFRS. Modelregnskabet er vores forslag til, hvordan en årsrapport aflagt efter IFRS 
kan præsenteres, og udtrykker således en blandt flere mulige løsningsmodeller. 
 

Referencer 
IFRS-modelregnskabet indeholder referencer til de specifikke bestemmelser i henholdsvis IFRS'erne og årsregnskabsloven 
med dertil hørende bekendtgørelser, hvor oplysningskravene fremgår. Ved angivelse af referencerne er anvendt forkortelser, 
jf. nedenstående.  
 
Referencerne indeholder ikke særskilte referencer til IFRS-bekendtgørelsen, selvom det er denne bekg., der er bestemmende 
for hvilke oplysningskrav i årsregnskabsloven, der fortsat er gældende ved regnskabsaflæggelse efter IFRS'erne. Der henvises 
i stedet direkte til de omfattede bestemmelser i årsregnskabsloven. 
 
Danske virksomheders IFRS regnskabsaflæggelse skal ske i overensstemmelse med de af EU-kommissionen godkendte In-
ternational Financial Reporting Standards. Der kan være forskelle mellem de af International Accounting Standards Board 
(IASB) udstedte standarder og de standarder, der er godkendt af EU Kommissionen til brug i Europa. Ligeledes kan der være 
standarder, som er udstedt af IASB, men som endnu ikke er godkendt af EU-kommissionen. I nærværende modelregnskab er 
refereret til de af IASB/IASC udstedte standarder gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2005. Disse standarder er 
i overensstemmelse med de af EU-kommissionen godkendte standarder. Yderligere information om EU's godkendelser findes 
bl.a. på http://www.efrag.org/. 
 
Som udgangspunkt er der alene refereret til de oplysnings- og præsentationskrav i IFRS'erne, der er opfyldt ved den pågæl-
dende oplysning eller præsentation i modelregnskabet. Disse referencer er angivet med blå. Derudover er visse steder refere-
ret til indregnings- og målingsbestemmelser eller supplerende bestemmelser i IFRS'erne, hvor dette er fundet hensigtsmæs-
sigt. Disse referencer er angivet med blå. Referencer til oplysningskrav i årsregnskabsloven og dertil knyttede bekendtgørel-
ser er angivet med grøn og referencer til Den Danske Finansanalytikerforenings og Norske Finansanalytikeres Forenings 
Anbefalinger & Nøgletal 2004 er angivet med grå. 

                                                      
1 IFRS omfatter International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS) samt fortolkningsbidrag udarbejdet af Inter-
national Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller Standing Interpretations Committee (SIC). 



                     

Anvendte forkortelser 
I referencerne er anvendt forkortelser for relevant regnskabsregulering. De anvendte forkortelser er følgende: 
 
IAS = International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASC  
IFRS = International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB  
Inds.bkg.  = Indsendelsesbekendtgørelse af 14. december 2004 
ÅRL = Årsregnskabsloven (senest ændret 23. marts 2004) 
NTV2005 =  Den Danske Finansanalytikerforenings og Norske Finansanalytikeres Forenings Anbefalinger & Nøgletal  
  2005 
 

Anvendelse af IFRS-modelregnskabet 
IFRS-modelregnskabet er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, REVREGN – IFRS Centre of Ex-
cellence.  
 
Det er ved udarbejdelsen af modelregnskabet tilstræbt at inkludere regnskabsposter og notekrav mv., som vil være kendeteg-
nende for en typisk dansk virksomhed i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet indeholder dog ikke alle tænkelige regn-
skabsposter og problemstillinger, og inkluderer derfor ikke nødvendigvis alle noteoplysninger o.l. som er krævet i h.t. IFRS.  
 
Modelregnskabet har til formål at vise en blandt flere mulige løsningsmodeller. Anvendelse af modelregnskabet i specifikke 
situationer afhænger af de konkrete omstændigheder. Det er op til brugerne af modelregnskabet selvstændigt at sikre sig 
overholdelse af alle relevante bestemmelser i IFRS'erne og den danske IFRS-bekendtgørelse vedrørende såvel indregning og 
måling, som præsentation og noteoplysninger. I den forbindelse anbefaler vi, at brugerne af modelregnskabet søger relevant 
professionel rådgivning om de specifikke problemstillinger, de måtte støde på. Modelregnskabet hverken kan eller bør an-
vendes som erstatning for en sådan professionel rådgivning.  
 
Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i modelregnskabet er korrekte, påtager Deloitte sig intet an-
svar for fejl eller mangler i modelregnskabets oplysninger, hvad enten de skyldes uagtsomhed e.l., eller for tab – uanset årsag 
– som en person eller virksomhed, der henholder sig til modelregnskabet, måtte lide. 
 
December 2005 
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Ref. Selskabsoplysninger  

Inds.bkg. § 5 Selskab 
IAS 1.46(a) Jens Jensen Holding A/S 
IAS 1.126(a) Fabriksvej 117 
 2100  København Ø 
 CVR-nr.: 99 99 99 99 
 Hjemsted: København, Danmark 
 
 Telefon: 12 34 56 78 
 Telefax: 12 34 56 79 
 Internet: www.jjh.dk 
 E-mail: JJHoldingC@JJHC.dk 
 

Inds.bkg. § 5 Bestyrelse 
 Direktør Frederik Frederiksen, formand 
 Direktør Anders Andersen 
 Lagerforvalter Bo Bentsen *) 
 Advokat Christian Christiansen 
 Økonomichef Erik Eriksen *) 
  
 *) medarbejdervalgt 
 

Inds.bkg. § 5 Direktion 
 Administrerende direktør Gert Gertsen 
 Direktør Jens Jensen 
 

Inds.bkg. § 5 Revision 
 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 Generalforsamling 
 Ordinær generalforsamling afholdes 1. april 2006, kl. 15.00, på selskabets adresse. 

Inds.bkg. § 5 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. april 2006 

 
 Dirigent 
  
 _______________________________ 
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Ref. Ledelsespåtegning 

ÅRL § 8 Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Jens Jensen Holding A/S. 
IAS 10.17  

ÅRL § 9 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af 
 EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter.  
 
  Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 

IAS 1.46(b) koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet 
 af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005.2. 
 
 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 København, den 15. marts 2006 
 

 Direktion 
  

 Gert Gertsen  Jens Jensen 
 administrerende direktør  direktør 

 
 Bestyrelse 
 

 Frederik Frederiksen Anders Andersen Bo Bentsen 
 formand 

  

 Christian Christiansen Erik Eriksen 

                                                      
2 Ved supplerende beretninger skal tilføjes afsnit herom, eksempelvis: ”Den supplerende beretning om virksomhedens videnressourcer giver et retvisende 
billede indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier herfor.” 
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Ref. Revisionspåtegning 

ÅRL § 135 Til aktionærerne i Jens Jensen Holding A/S 
 Vi har revideret årsrapporten for Jens Jensen Holding A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter Internati-
 onal Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. 
 
 Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en 
 konklusion om årsrapporten. 
  

 Den udførte revision 
 Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi 
 tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke inde-
 holder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøt- 
 ter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af       
 ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den 
 samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt 
 grundlag for vores konklusion. 
  
 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
  
 Konklusion 
 Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,    
 passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets akti-
 viteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting 
 Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. 
  
 København, den 15. marts 2006 
  
 Deloitte 
 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

 Ole Olesen Peter Petersen 
 statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ref. Ledelsesberetning 

  2005 2004 2003* 2002* 2001* 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

ÅRL §§ 101, Koncernens hoved- og nøgletal 
102,2 og § 128

 Hovedtal 
ÅRL § 101 Nettoomsætning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
NTV 2005 Bruttoresultat  xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Resultat af primær drift (EBIT) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Resultat af primær drift eksklusive af- 
 og nedskrivninger på goodwill (EBITA) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Resultat af finansielle poster x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
ÅRL § 101 Årets resultat xx.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
NTV 2005 Årets resultat fordelt til moderselskabets 
 aktionærer xx.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
NTV 2005 Investeret kapital inklusive goodwill xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Investeret kapital eksklusive goodwill xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Nettoarbejdskapital (NWC) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Egenkapital xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Balancesum xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
ÅRL § 101 Investeringer i materielle aktiver x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
NTV 2005 Nettorentebærende gæld xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Cash Earnings xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte xxx xxx xxx xxx xxx 
NTV 2005 Antal aktier, aktuelt xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
NTV 2005 Antal aktier, udvandet xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
  

 Nøgletal  
NTV 2005 Bruttomargin (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Overskudsgrad (%) x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Resultat pr. aktie, aktuelt (kr.) xxx xxx xxx xxx xxx 
NTV 2005 Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) xxx xxx xxx xxx xxx 
NTV 2005 Afkast af investeret kapital  
 eksklusive goodwill (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Afkast af investeret kapital 
 inklusive goodwill (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Egenkapitalforrentning (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Aktiver/Egenkapital x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Finansiel gearing x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Gearing af driftsaktiver  x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Nettoomsætning/Investeret kapital, 
 eksklusive goodwill  x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning  x,x x,x x,x x,x x,x 
 
 *) Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1.
 Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til
 regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret  
 på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. 
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Ref. Ledelsesberetning 

  2005 2004 2003* 2002* 2001* 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ 

ÅRL §§ 101, Moderselskabets hoved- og  
102,2 nøgletal3 
 Hovedtal 
ÅRL § 101 Nettoomsætning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
NTV 2005 Bruttoresultat xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Resultat af primær drift xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Resultat af finansielle poster x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
ÅRL § 101 Årets resultat x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
ÅRL § 101 Egenkapital xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
ÅRL § 101 Balancesum xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
ÅRL § 101 Investeringer i langfristede materielle  
 aktiver xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
  

 Nøgletal 
NTV 2005 Bruttomargin (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Overskudsgrad (%) x,x x,x x,x x,x x,x 
NTV 2005 Egenkapitalforrentning (%) xx,x xx,x xx,x xx,x xx,x 
NTV 2005 Aktiver/Egenkapital x,x x,x x,x x,x x,x 
 
 *) Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i note 1.
 Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til
 regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret 
 på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. 
 

 Koncernoversigt 
IAS 1.126(c) 

      

   

 
Jens Jensen Holding A/S 

     

         
 

Jens Jensen Salg A/S, 
København, 100% 

  
Jens Jensen Ltd.,  
England, 100% 

  
Jensen Salg Inc., 

USA, 91% 

      
 

Aage Aagesen A/S, 
Århus, 25% 

    

 
 

                                                      
3 Hoved- og nøgletal er i h.t. årsregnskabsloven krævet for både koncernen og moderselskabet. Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøg-
letal 2005" omfatter imidlertid alene hoved- og nøgletal for koncernen. Der er derfor undladt afgivelse af et fuldt sæt hoved- og nøgletal for moderselskabet. 
I lovforslag L50 af 16. november 2005 om ændring af årsregnskabsloven foreslås, at kravet om hoved- og nøgletal for moderselskabet ophæves, hvis der 
afgives hoved- og nøgletal for en koncern. 
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Ref. Ledelsesberetning 

ÅRL § 77 Hovedaktivitet 
IAS 1.126(b) Koncernens aktivitet består i produktion, salg og installation af elektroniske husholdningsartikler samt produk-
 tion og salg af elektroniske måleapparater og halvfabrikata til elektronikindustrien. Produktionen foregår i 
 moderselskabet samt det engelske datterselskab Jens Jensen Ltd. (UK), mens salget sker fra moderselskabet og 
 dattervirksomhederne Jens Jensen Salg A/S, Jens Jensen Ltd. (UK) og Jensen Salg Inc. (USA) samt via det    
 associerede selskab Aage Aagesen A/S. Al udvikling foregår i moderselskabet. 
  
 Moderselskabet har i december 2005 afhændet aktiviteten med produktion og salg af elektroniske måleappara-
 ter, idet produkterne er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige fokusområder. I de seneste år har omsæt-
 ningen indenfor dette område været faldende, blandt andet som følge af at koncernen ikke har haft fokus på 
 området og ikke har investeret i nyudvikling. 
 
ÅRL §§ 77 & 99 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold4 
ÅRL § 100 Koncernens overskud blev på xx.xxx t.kr., hvilket er en forbedring på x.xxx t.kr. i forhold til 2004 og x.xxx 
 t.kr. bedre end de forventninger til årets resultat, som ledelsen tilkendegav i årsrapporten for 20045. Det forbed-
 rede resultat skyldes primært en gunstig udvikling på det amerikanske marked, hvor omsætningen oversteg for-
 ventningerne med 10%. Ved vurdering af årets resultat skal tages i betragtning, at 2005 har været negativt på-
 virket med x.xxx t.kr. før skat (x.xxx t.kr. efter skat) som følge af ændring i metode for nedskrivning af vare-
 beholdninger, jf. nedenfor. Overskuddet anses for at være tilfredsstillende. 
 
 Selskabets aktiekapital er som led i direktionens og øvrige ledende medarbejderes aktiebaserede incitaments- 
 programmer i regnskabsåret forhøjet med nominelt xxx t.kr. til kurs xxx ved kontant indbetaling af xxx t.kr. 
 
 Årets pengestrømme fra driften udgør xx.xxx t.kr. mod xx.xxx t.kr. i 2004. Pengestrømmene fra investerings-
 aktiviteterne udgør (xx.xxx) t.kr. i 2005 mod (x.xxx) t.kr i 2004. Stigningen skyldes primært igangsætning af 
 flere nye udviklingsprojekter. Udbetaling af udbytte har været højere i 2005 end i 2004, hvilket er den primære 
 årsag til, at pengestrømmene vedrørende finansieringsaktiviteter er steget fra (xx.xxx) t.kr. i 2004 til (xx.xxx) 
 t.kr. i 2005.  
 
 Fortsættende aktiviteter 
 Koncernen har opnået en omsætningsfremgang på xx % i forhold til 2004, hvilket primært kan henføres til  
 eksportmarkederne, hvor en stadig stigende andel af selskabets produkter afsættes.  Omsætningen til USA er 
 således steget med xx % og omsætningen til lande udenfor Europa og USA er steget med xx %. 
 
 Koncernen har i 2005 forøget salgsaktiviteten på det danske marked. Resultatet heraf forventes at vise sig i 
 løbet af 2006 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat. 
 
 Omsætning indenfor produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien er steget med xx % fra xxx.xxx 
 t.kr. i 2004 til xxx.xxx t.kr. i 2005, mens driftsresultatet er steget med xx %. 
 
 Omsætning indenfor produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler er steget med xx % fra xxx.xxx 
 t.kr. i 2004 til xxx.xxx t.kr. i 2005, mens driftsresultatet er steget med xx %. 
 

                                                      
4 I henhold til ÅRL § 99, stk. 2 skal store virksomheder supplere redegørelsen for udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold med oplysninger om ikke-
finansielle forhold, hvis det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle stilling. Dette modelregnskab indeholder ikke eksem-
pel på sådanne uddybende oplysninger om ikke-finansielle forhold. 
5 Det er forudsat, at offentliggjorte forventninger til årets resultat for 2005 er baseret på regnskabsaflæggelse efter IFRS, samt at årets resultat for 2004 er det 
korrigerede resultat i henhold til sammenligningstallene i årsrapporten aflagt efter IFRS. 
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Ref. Ledelsesberetning 

 Ophørte aktiviteter 
 Den frasolgte aktivitet, elektroniske måleapparater, har frem til afhændelsen bidraget med en nettoomsætning 
 på xx.xxx t.kr. i 2005 mod xx.xxx t.kr. i 2004 og med et resultat før skat på (xxx) t.kr. i 2005 mod 
 x.xxx t.kr. i 2004.   
 
 Frasalget er gennemført med virkning pr. 1. december 2005. Gevinsten ved salget af aktiviteten udgjorde x.xxx 
 t.kr. før skat. 

 
ÅRL § 77 Usikkerhed ved indregning og måling 
 Som nævnt ovenfor har moderselskabet i december 2005 frasolgt aktiviteten elektroniske måleapparater. Salgs-
 summen er ikke endeligt fastlagt, da den er betinget af aktivitetens indtjening i 2005. Avancen ved salget af  
 aktiviteten er foreløbigt opgjort til x.xxx t.kr. Avancen er indregnet under resultat af ophørte aktiviteter. Der 
 forventes ikke at fremkomme væsentlige reguleringer til salgssummen. En eventuel regulering af salgssummen 
 vil maksimalt kunne medføre en forøgelse af salgssummen med x.xxx t.kr. 
  
ÅRL § 77 Usædvanlige forhold 
 Årets resultat er negativt påvirket med x.xxx t.kr. før skat som følge af ændring i skøn over nedskrivning af  
 varebeholdninger. Nedskrivningen er indregnet i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger. Ændrin-
 gen skyldes primært stigende konkurrence indenfor elektronikindustrien med deraf følgende faldende salgs- 
 priser. 
 
ÅRL § 77 Særlige risici  
 Forretningsmæssige risici 
 Koncernens væsentligste forretningsmæssige risiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de    
 markeder, hvor koncernens produkter sælges. Koncernen har i regnskabsåret øget sine markedsandele på de    
 væsentligste markeder Danmark, England og USA. Desuden er det væsentligt for koncernen hele tiden at være 
 på forkant med den teknologiske udvikling inden for koncernens aktivitetsområde. Koncernen har som følge 
 heraf øget sine investeringer i forsknings- og udviklingsaktiviteter med 23% i regnskabsåret. 
 
 Finansielle risici 
 Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for ændringer i valu-
 takurser 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 kreditrisici 
 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 omsætningen      
 primært faktureres i udenlandsk valuta, mens omkostninger, herunder lønninger, afholdes i danske kroner 
 (DKK). Af koncernens omsætning hidrører xx % fra andre lande end Danmark med hovedvægten lagt på EU-
 landene samt USA.  
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 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 hen-
 holdsvis gennemsnitskurser og balancedagens kurs. Koncernens engelske og amerikanske selskab påvirkes ikke 
 isoleret set  af valutakursudsving, idet såvel indtægter som omkostninger 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 xx % af de forventede valutakursrisici inden for de først-
 kommende x måneder og minimum xx % af valutarisiciene i perioden x-xx måneder.  
 
 Ved udgangen af regnskabsåret 2005 var kontraktværdien af selskabets valutaterminskontrakter og -optioner til 
 imødegåelse af fremtidige valutarisici ca. xxx mio. kr., hvilket dækker xx % af koncernens budgetterede netto-
 valutapengestrømme i 2006.  
 
 Renterisici 
 Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsæt-
 telige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb faldet fra xx.xxx t.kr. til xx.xxx t.kr. Den rentebærende gæld 
 er hovedsageligt i danske kroner (DKK). 
   
 Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2005 vil en stigning på ét procentpoint i det  
 generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. xxx t.kr. Kon-
 cernen afdækker ikke renterisikoen, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. 
  
 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. Desuden er det kon-
 cernens politik aldrig at have en eksponering over for en kunde eller en samarbejdspartner, der er større end  
 x,x % af dennes egenkapital. 
 
 Handel med kunder i Østeuropa og Asien, bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres hos Eksportkreditfonden. 
  
 Likviditet 
 Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af      
 moderselskabet i det omfang, dette er hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsberedskab i 
 form af overskudslikviditet og uopsigelige kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have til rådighed. 
   
ÅRL § 99 Videnressourcer6 
 Koncernens videnressourcer kan opdeles i fire kategorier: Kunder, teknologi, processer og medarbejdere.  
  

                                                      
6 Beskrivelse af videnressourcer er alene nødvendigt for virksomheder, hvor videnressourcerne er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.  
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 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 kundeloyalitet. 
 Der følges løbende op på disse nøgleindikatorer ved regelmæssige forespørgsler til kunderne. Indekset for   
 kundetilfredshed er for koncernen som helhed steget fra indeks xx i 2004 til indeks xx i 2005. Kundeloyaliteten 
 i form af den andel af kunderne, der vil anvende Jens Jensen-koncernen som leverandør igen, er xx %. 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 tekno-
 logiske produkter, kortere periode fra udvikling til lancering af produkt samt nye produkters andel af omsæt-
 ningen. 

    
 2005 2004  _______ _______ 
 Antal igangværende udviklingsprojekter pr. 31.12.2005 xx xx 
 - heraf påbegyndt i regnskabsåret xx x 
 Færdiggjorte udviklingsprojekter i regnskabsåret  x x 
 Patenterede teknologiske produkter x x 
 Udviklingsprojekter opgivet i regnskabsåret x x 
 Gennemsnitlig periode fra påbegyndelse til afslutning af projekt (antal måneder) xx xx 
 Nye produkters andel af nettoomsætning (% færdigudviklet indenfor xx måneder) xx xx 
  
 Processer 
 De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af at kunden får den  
 aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. Som mål for om forret-
 ningsprocesserne fungerer, er overholdelse af leveringstid og antal kundeklager vigtige indikatorer. Aftalt leve-
 ringstid er i regnskabsåret overholdt i xx % af tilfældene mod xx % sidste år (målet er xx %). 
 
 Andel af kundeklager i forhold til antal leverancer har udgjort x %, hvilket er uændret i forhold til sidste år       
 (målet er x %).  
  
 Der er igangsat aktiviteter som skal sikre, at de fastlagte mål for forretningsprocesserne efterleves. 
 
 Medarbejdere 
 Ambitionen om at være markedsleder og på forkant med den teknologiske udvikling betyder, at Jens Jensen  
 Holding-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 stor fokus på efter- og videreuddannelse af  
 medarbejderne, og der er udarbejdet uddannelsesplaner for ca. xx % af medarbejderne. Der er i regnskabsåret   
 afholdt x,x mio. kr. i omkostninger til uddannelse (intern/ekstern) af medarbejdere mod x,x mio. kr. sidste år. 
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 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 bache-
 loruddannelser) udgør xx % pr. 31. december 2005 mod xx 31. december 2004 (målet er xx %). Medarbejder-
 omsætningen blandt medarbejdere med højt uddannelsesniveau har i året været på xx % mod xx % sidste år 
 (målet er xx %).  
  
 I 2002 indførte virksomheden et aktiebaseret incitamentsprogram med henblik på bl.a. at fastholde virksom-
 hedens ledende medarbejdere. Se note 9 til års- og koncernregnskabet. 
  
ÅRL § 99 Ansvarlighed for miljø og sociale forhold7 
 Jens Jensen Holding-koncernen tager i naturlig forlængelse af sit værdigrundlag ansvar for sine produkter og 
 produktion, også når det gælder miljø og sociale forhold. Koncernen er de seneste år i stigende grad blevet 
 mødt med spørgsmål fra kunder og (potentielle) medarbejdere om miljø og sociale forhold.  
  
 Koncernen påvirker miljøet gennem produktionen i moderselskabet og det engelske datterselskab, ved transport 
 af produkter og medarbejdere, og indirekte gennem produkternes energiforbrug under brug og mulighed for 
 bortskaffelse af produkterne. Produktionsselskaberne er underlagt en række miljøkrav gennem lovgivningen i      
 henholdsvis Danmark og England. Kravene er opfyldt i 2005.  
  
 Koncernen  er  opmærksom på  kommende relevant  national og  internationale lovgivning,  herunder WEEE-
 direktivet, hvor virksomheden bliver tillagt et producentansvar og dermed bliver økonomisk ansvarlig for ind-
 samling og bortskaffelse af de produkter, der markedsføres i virksomhedens navn inden for EU. Koncernen 
 overholder p.t. alle gældende regler og forventer ikke at få problemer med overholdelse af kommende lovgiv-
 ning inden for dette område.  
  
 Foranlediget af markedskrav er moderselskabet i 2005 blevet certificeret efter det internationale miljøstyrings-
 system ISO 14001. I den forbindelse er der etableret en styregruppe, som er ledet af den administrerende direk-
 tør. Miljøarbejdet sker med udgangspunkt i koncernens miljøpolitik, der forpligter til løbende forbedringer. Der 
 er for hvert produktionssted sat mål for miljøarbejdet det kommende år. Målene kan ses i de grønne regnskaber.  
  
 I 2005 forventes det engelske datterselskab at få certificeret et tilsvarende miljøstyringssystem. Der er gennem 
 miljøstyringssystemet identificeret besparelser, som forventes at tjene investeringen i etableringen af miljø-  
 styringssystemet på ca. x mio.kr. hjem i løbet af to år.  
   
 Koncernen har som følge af stigende bevågenhed fra kunder og medarbejdere påbegyndt arbejdet med kortlæg-
 ning af væsentlige sociale forhold, herunder arbejdsmiljø og krav til leverandører; bl.a. vedrørende overholdel-
 se af menneskerettigheder og arbejdsforhold hos leverandører i Fjernøsten, hvor de fleste af selskabets kompo-
 nenter produceres. Koncernen ønsker i løbet af de kommende år at kunne rapportere udviklingen i nøgleindika-
 torer for miljømæssige og sociale forhold i årsrapporten. 
  
 Som led i koncernens fokusering på miljøforhold udarbejdes og offentliggøres frivilligt grønne regnskaber for 
 de to produktionsenheder, som kan findes på www.jjh.dk eller rekvireres ved henvendelse til Jens Jensen Hol-
 ding A/S.  

                                                      
7 Beskrivelse af miljøforhold er alene nødvendigt for virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved drift af virksomheden.  
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ÅRL § 99 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
 Koncernens samlede afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde i regnskabsåret x.xxx t.kr., hvil-    
 ket er en stigning på xx % i forhold til sidste år. 
  
 Koncernen har i 2005 færdigudviklet en ny serie husholdningsartikler. Udviklingen af blev påbegyndt i 2004, 
 og i 2005 har koncernen anvendt yderligere xxx t.kr. hertil. Derudover har koncernen i 2005 færdigudviklet en 
 ny halvleder. Til udvikling af halvlederen er der i 2005 anvendt x.xxx t.kr. Markedsføring af begge produkt-
 serier blev igangsat i september 2005, og eneretten til kommerciel udnyttelse af produkterne er sikret ved pa-
 tenter. 
 
 Udover omkostninger til færdigudvikling af de to produktserier har koncernen anvendt x.xxx t.kr. til forskning 
 og udvikling af andre halvledere til elektronikindustrien. Heraf udgør de samlede forskningsomkostninger 
 x.xxx t.kr., som hovedsageligt vedrører forskning i nye former for transport af data. Forskningsomkostningerne 
 er indregnet i resultatopgørelsen som produktionsomkostninger.  
  
 Udviklingsomkostningerne, der udgør x.xxx t.kr., vedrører hovedsageligt udvikling og testning af nye, væsent-
 ligt hurtigere og mindre halvledere. De første nye halvledere forventes markedsført medio 2005, hvilket forud-
 ses at ville medføre betydelige konkurrencemæssige fordele og dermed væsentlige stigninger i aktivitetsniveau 
 og resultat for divisionen fra og med 2005. Af de afholdte udviklingsomkostninger er x.xxx t.kr. indregnet un-
 der immaterielle aktiver, mens de øvrige udviklingsomkostninger, xxx t.kr., er indregnet i resultatopgørelsen
 som produktionsomkostninger, idet indregningskriterierne for de pågældende udviklingsprojekter ikke er vur-
 deret opfyldt.  
 
ÅRL § 77 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 Bestyrelsen har efter regnskabsårets udløb stillet forslag om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt 
 xx.xxx t.kr. til kurs xxx ved en kontant forhøjelse. Ligeledes har bestyrelsen stillet forslag om, at den bemyndi-
 ges til at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret. Forslagene behandles på selskabets ordinære       
 generalforsamling. 
  
 Bortset herfra er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderin- 
 gen af årsrapporten. 
  
ÅRL § 99 Forventet udvikling 
 Den generelle højkonjunktur i koncernens væsentligste markeder synes ikke at fortsætte i 2005 og det forven-
 tes, at der vil opstå en overkapacitet på markedet med en yderligere intensivering af konkurrencen til følge. 
  
 Ledelsen forventer dog en fremgang i såvel omsætning som resultat før skat på ca. xx % for 2006. 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, begge introduceret i 2005, samt den forventede markeds-
 føring af væsentligt forbedrede halvledere til elektronikindustrien medio 2006. Såfremt markedsføringen af de 
 nye halvledere mod forventning ikke kan gennemføres i 2006, vurderes en omsætning og et resultat før skat på 
 niveau med 2005.  
  
 Selskabet forventer fortsat at have en positiv likviditet i 2006, og investeringerne forventes at være på niveau 
 med 2005. 
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 I lighed med tidligere år er der usikre faktorer knyttet til valutakursudviklingen. De nævnte forventninger er ba-
 seret på et uændret valutakursniveau set i forhold til 2005. 
 
 Aktionærforhold 
 Selskabets aktiekapital udgør nominelt xx.xxx t.kr. og består af xx.xxx aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke op-
 delt i klasser.  
 
 Selskabets stifter Jens Jensen besidder flertallet af stemmerettighederne og kan udøve bestemmende indflydelse 
 over koncernen. De øvrige aktier er fordelt på familiemedlemmer samt tidligere og nuværende ledelses-       
 medlemmer, der har erhvervet aktierne som led i aktiebaserede incitamentsordninger. Ingen af disse aktionærer 
 har mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi.  
 
 Pr. 31. december 2005 råder selskabet over x.xxx egne aktier til en nominel værdi på x.xxx t.kr., svarende til 
 x,x % af selskabets aktiekapital. Egne aktier er erhvervet ved tilbagekøb fra aktionærer, der har erhvervet akti-
 erne som led i aktiebaserede incitamentsordninger. 
 
 Selskabet har i regnskabsåret erhvervet nominelt xxx t.kr. egne aktier (x,x % af aktiekapitalen) til kurs xxx, 
 svarende til x.xxx t.kr.  
 
 Overgang til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder (IFRS) 
 Årsrapporten for 2005 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). IFRS er 
 implementeret således, at årsrapporten tillige overholder bestemmelserne i regnskabsstandarder godkendt af 
 Den Europæiske Union. I den forbindelse har Jens Jensen Holding A/S frivilligt valgt at aflægge årsrapporten 
 for moderselskabet efter IFRS fra og med indeværende regnskabsår. 
 
 Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har nødvendiggjort en række ændringer i koncernens og mo-
 derselskabets anvendte regnskabspraksis. De væsentligste ændringer vedrører følgende: 
 

• Ophør med afskrivning på goodwill 
• Tilbageførsel af negativ goodwill og amortisering heraf 
• Revurdering af materielle aktivers restværdier og afskrivningsgrundlag 
• Måling af investeringsejendomme til dagsværdi 
• Indregning af dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg direkte på egenkapital 
• Indregning af aktiebaseret vederlæggelse 

 
 For nærmere beskrivelse af ændringerne og deres effekt på årsrapporten henvises til års- og koncernregnskabets 
 note 1 og 55. 
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Ref. Resultatopgørelse for 2005 
IAS 1.8(b) 
IAS 1.29 
IAS 1.32 
IAS 1.36 
IAS 1.38 Moderselskab Koncern 
IAS 1.46(b)-(e) 2004 2005  2005 2004 
IAS 1.104 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

IAS 1.81(a) xxx.xxx xxx.xxx Nettoomsætning 5 xxx.xxx xxx.xxx 
IAS 1.88 (xxx.xxx) (xxx.xxx) Produktionsomkostninger 6,7 (xxx.xxx) (xxx.xxx)  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.83 xx.xxx xx.xxx Bruttoresultat  xxx.xxx xxx.xxx 
 
IAS 1.81(a) x.xxx x.xxx Andre driftsindtægter 12 x.xxx x.xxx 
IAS 1.88 (xx.xxx) (xx.xxx) Distributionsomkostninger  (xx.xxx) (xx.xxx) 
IAS 1.88 (xx.xxx) (xx.xxx) Administrationsomkostninger  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.83 xx.xxx xx.xxx Resultat af primær drift (EBIT)  xx.xxx xx.xxx 
 
IAS 1.81(a) xxx xxx Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 13 xxx xxx 
IAS 1.81(c)   Indtægter af kapitalandele i associerede  
 xxx xxx virksomheder 14 xxx xxx 
IAS 1.81(a) x.xxx x.xxx Finansielle indtægter 15 x.xxx x.xxx 
IAS 1.81(b) (x.xxx) (x.xxx) Finansielle omkostninger 16 (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.83 xx.xxx xx.xxx Resultat før skat   xx.xxx xx.xxx 
IAS 12.77 

IAS 1.81(d) (x.xxx) (x.xxx) Skat af årets resultat 17 (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.83 x.xxx x.xxx Årets resultat af fortsættende aktiviteter  x.xxx x.xxx 
 
IAS 1.81(e) x.xxx x.xxx Årets resultat af ophørte aktiviteter  4 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IFRS 5.33(a) 

IAS 1.81(f) xx.xxx xx.xxx Årets resultat  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______  _______ _______  _______ _______ 
 
   Fordeling af årets resultat 
IAS 1.82(b)   Moderselskabets aktionærer  xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.82(a)   Minoritetsinteresser  xxx xxx       _______ _______ 
IAS 27.33

       xx.xxx xx.xxx       _______ _______ 
 
   Resultat pr. aktie (EPS) 
IAS 33.66   Fortsættende og ophørte aktiviteter (kr.) 18 xxx xxx 
IAS 33.66   Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (kr.) 18 xxx xxx 
IAS 33.66   Fortsættende aktiviteter (kr.) 18 xxx xxx 
IAS 33.66   Fortsættende aktiviteter, udvandet (kr.) 18 xxx xxx 
 

   Forslag til resultatdisponering 
 x.xxx x.xxx Udbytte for regnskabsåret 19 
 xxx xxx Henlagt til reserve for investeringsaktiver 
 xxx xxx Overført til næste år  _______ _______ 
 x.xxx x.xxx  _______ _______ 
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Ref. Balance pr. 31. december 2005 
IAS 1.8(a) 
IAS 1.29 
IAS 1.32 
IAS 1.36 
IAS 1.38 Moderselskab Koncern 
IAS 1.46(b)-(e) 2004 2005  2005 2004 
IAS 1.104 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

IAS 1.74 x.xxx x.xxx Færdiggjorte udviklingsprojekter 21 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Erhvervede patenter og licenser 21 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Goodwill 21 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Igangværende udviklingsprojekter 21 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.68(c) xx.xxx xx.xxx Immaterielle aktiver  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.74 xx.xxx xx.xxx Grunde og bygninger 22 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.74 xx.xxx xx.xxx Produktionsanlæg og maskiner 22 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.74 xx.xxx xx.xxx Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.74 xx.xxx xx.xxx Materielle aktiver under opførelse 22 xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.68(a) xx.xxx xx.xxx Materielle aktiver  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(b) xx.xxx xx.xxx Investeringsejendomme 23 xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(d) xx.xxx xx.xxx Kapitalandele i dattervirksomheder 24 - - 
IAS 1.68(e),28.38 x.xxx x.xxx Kapitalandele i associerede virksomheder 25 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(n) xxx xxx Udskudte skatteaktiver 37 xxx xxx  _______ _______  _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Finansielle aktiver  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.51, 1.57 xxx.xxx xxx.xxx Langfristede aktiver  xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(g) xx.xxx xx.xxx Varebeholdninger 27 xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(h) xx.xxx xx.xxx Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.69 x.xxx x.xxx Igangværende arbejder for fremmed regning 29 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Tilgodehavender hos dattervirksomheder  - - 
IAS 1.74 xxx xxx Tilgodehavender hos associerede virksomheder  - - 
IAS 1.68(m) x.xxx x.xxx Selskabsskat 17 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(h) xx.xxx xx.xxx Andre tilgodehavender 30 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.69 xxx xxx Periodeafgrænsningsposter  xxx xxx  _______ _______  _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Tilgodehavender  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(d) x.xxx x.xxx Finansielle aktiver disponible for salg 26 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______  
IAS 1.68(i) x.xxx x.xxx Likvide beholdninger 31 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______  
IAS 1.68A(a) xx.xxx xx.xxx Langfristede aktiver bestemt for salg 20 xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IFRS 5.38 

IAS 1.51, 1.57 xxx.xxx xxx.xxx Kortfristede aktiver  xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______ 

 xxx.xxx xxx.xxx Aktiver   xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______ _______ _______  _______ _______ 
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Ref. Balance pr. 31. december 2005 
IAS 1.8(a) 
IAS 1.29 
IAS 1.32 
IAS 1.36 
IAS 1.38 Moderselskab Koncern 
IAS 1.46(b)-(e) 2004 2005  2005 2004 
IAS 1.104 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 
IAS 1.68(p) xx.xxx xx.xxx Aktiekapital 32,33 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Bundne reserver 34 - - 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Andre reserver 35 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 xx.xxx xx.xxx Overført resultat 36 xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
   Egenkapital tilhørende moderselskabets   
IAS 1.68(p) xx.xxx xx.xxx aktionærer  xx.xxx xx.xxx 

IAS 1.68(o) - - Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IAS 27.33 

 xx.xxx xx.xxx Egenkapital  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(l) xx.xxx xx.xxx Prioritetsgæld 39 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.68(l) x.xxx x.xxx Finansielle leasingforpligtelser 41 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(l) xx.xxx xx.xxx Bankgæld 40 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.74 xxx xxx Pensionsforpligtelser 10 x.xxx xxx 
IAS 1.68(n), xx.xxx xx.xxx Udskudte skatteforpligtelser 37 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.70 
IAS 1.68(k) x.xxx x.xxx Hensatte forpligtelser  38 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.51, 1.60 xx.xxx xx.xxx Langfristede forpligtelser  xx.xxx xx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
 
IAS 1.68(l) x.xxx x.xxx Prioritetsgæld 39 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(l) x.xxx x.xxx Finansielle leasingforpligtelser 41 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(l) x.xxx x.xxx Bankgæld  40 x.xxx x.xxx 
IAS 1.74 x.xxx x.xxx Modtagne forudbetalinger fra kunder  x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(j) xx.xxx xx.xxx Leverandørgæld 42 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.68(m) x.xxx x.xxx Selskabsskat 17 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68(j) xx.xxx xx.xxx Anden gæld  43 xx.xxx xx.xxx 
IAS 1.69 xxx xxx Periodeafgrænsningsposter  xxx xxx 
IAS 1.68(k) x.xxx x.xxx Hensatte forpligtelser 38 x.xxx x.xxx 
IAS 1.68A(b) x.xxx x.xxx Forpligtelser tilknyttet langfristede aktiver  
   bestemt for salg  20 x.xxx x.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IFRS 5.38

 xxx.xxx xxx.xxx Kortfristede forpligtelser  xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______ 
IAS 1.51, 1.60 & 
1.63-1.66 xxx.xxx xxx.xxx Forpligtelser  xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______ 

 xxx.xxx xxx.xxx Passiver  xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______  _______ _______  _______ _______  _______ _______ 
 
   Operationelle leasingforpligtelser 44 
   Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og 
   kontraktlige forpligtelser 45 
   Noter, hvortil der ikke er henvist 49-55 
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Ref. Egenkapitalopgørelse for 2005 
IAS 1.96 
IAS 1.8(c) 
IAS 1.29 
IAS 1.36 

  Koncern 
      Egen-  
       kapital Egen- 
       tilhørende kapital   
      modersel- tilhørende Egen- 
   Aktie-  Andre Overført skabets minoritets- kapital 
   kapital reserver resultat aktionærer interesser i alt 
IAS 1.46(b)-(e)  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(d) Egenkapital 01.01.2004  xx.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis, 
 jf. note 1 og 55  0 x.xxx x.xxx x.xxx xxx x.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Reguleret egenkapital 
 01.01.2004  xx.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.96(b) Valutakursregulering vedrørende 
 udenlandske virksomheder  0 xxx 0 xxx xxx xxx 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af afledte 
IAS 32.59(a) finansielle instrumenter indgået til 
 sikring af fremtidige transaktioner  0 xxx 0 xxx x xxx 
IAS 32.59(b) Overført til resultatopgørelse 
 vedrørende sikring af fremtidige 
 transaktioner  0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx) 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af finansielle 
 aktiver disponible for salg  0 xxx 0 xxx x xxx 
 Overført til resultatopgørelse 
 vedrørende værdiregulering af 
 finansielle aktiver disponible for salg 0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx) 
IAS 1.96(b) Indregning af aktiebaseret  
 vederlæggelse, jf. note 9  0 xxx 0 xxx x xxx 
IAS 1.96(b) Skat af egenkapitalbevægelser,  
 jf. note 17 og 37  0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Indregnet direkte på  egenkapital 0 x.xxx 0 x.xxx xxx xxx 
 
IAS 1.96(a),(b) Årets resultat  0 xxx xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 1.96(c) Nettoindtægter i alt  0 x.xxx xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.97(a),(b) Udbetalt udbytte, jf. note 19  0 0 (x.xxx) (x.xxx) 0 (xx.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Udbytte af egne aktier  0 0 xxx xxx 0 xxx 
IAS 1.97(a),(b) Køb af egne aktier, jf. note 33  0 0 (x.xxx) (x.xxx) 0 (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Kapitalforhøjelse ved kontant 
 indbetaling  xxx 0 xxx xxx 0 xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Øvrige transaktioner  xxx 0 xx.xxx x.xxx 0 x.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.97(b),(c) Egenkapital 31.12.2004 
 (overført til næste side)   xx.xxx xxx xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Ref. Egenkapitalopgørelse for 2005 
IAS 1.96 
IAS 1.8(c) 
IAS 1.29 
 

  Koncern 
      Egen-   
       kapital Egen- 
      tilhørende  kapital 
      modersel- tilhørende Egen- 
   Aktie- Andre  Overført skabets minoritets- kapital 
   kapital reserver resultat aktionærer interesser i alt 
IAS 1.46(b)-(e)   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(d) Egenkapital 01.01.2005 
 (overført fra forrige side)  xx.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis, 
 jf. note 1 og 55  0 x.xxx x.xxx x.xxx xxx x.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Reguleret egenkapital 
 01.01.2005  xx.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.96(b) Valutakursregulering vedrørende 
 udenlandske virksomheder  0 xxx 0 xxx xxx xxx 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af afledte 
IAS 32.59(a) finansielle instrumenter indgået 
 til sikring af fremtidige transaktioner  0 xxx 0 xxx x xxx 
IAS 32.59(a) Overført til resultatopgørelse 
 vedrørende sikring af fremtidige 
 transaktioner  0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx) 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af finansielle 
 aktiver disponible for salg  0 xxx 0 xxx x xxx 
 Overført til resultatopgørelse  
 vedrørende værdiregulering af 
 finansielle aktiver disponible for salg 0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx) 
IAS 1.96(b) Indregning af aktiebaseret  
 vederlæggelse, jf. note 9  0 xxx 0 xxx x xxx 
IAS 1.96(b) Skat af egenkapitalbevægelser, 
 jf. note 17 og 37  0 (xxx) 0 (xxx) (x) (xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Indregnet direkte på  
 egenkapital  0 x.xxx 0 x.xxx xxx xxx 
 
IAS 1.96(a),(b) Årets resultat  0 x xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 1.96(c) Nettoindtægter i alt  0 x.xxx xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.97(a),(b) Udbetalt udbytte, jf. note 19  0 x (x.xxx) (x.xxx) 0 (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Udbytte af egne aktier  0 x xxx xxx 0 xxx 
IAS 1.97(a),(b) Køb af egne aktier, jf. note 33  0 (x.xxx) (x.xxx) x 0 (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Kapitalforhøjelse ved kontant 
 indbetaling  xxx x xxx xxx 0 xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Øvrige transaktioner  xxx x xx.xxx xx.xxx 0 x.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(c) Egenkapital 31.12.2005  xx.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Ref. Egenkapitalopgørelse for 2005 
IAS 1.96 
IAS 1.8(c) 
IAS 1.29 
IAS 1.36 
  Moderselskab  
     -  Egen- 
   Aktie Bundne Andre  Overført kapital 
   kapital reserver reserver resultat i alt 
IAS 1.46(b)-(e)  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(d) Egenkapital 01.01.2004   xx.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx  
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis, jf. note 1 og 55 0 x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Reguleret egenkapital 01.01.2004   xx.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.96(b) Valutakursregulering vedrørende udenlandske  
 virksomheder   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af afledte finansielle instru- 
IAS 32.59(a) menter indgået til sikring af fremtidige transak- 
 tioner   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 32.59(a) Overført til resultatopgørelse vedrørende sikring  
 af fremtidige transaktioner   0 0 (xxx) 0 (xxx) 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver dispo- 
 nible for salg   0 0 xxx 0 xxx 
 Overført til resultatopgørelse vedrørende værdi- 
 regulering af finansielle aktiver disponible for salg 0 0 (xxx) 0 (xxx) 
IAS 1.96(b) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse,  
 jf. note 9   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 1.96(b) Skat af egenkapitalbevægelser, jf. note 17 og 37 0 0 (xxx) 0 (xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Indregnet direkte på  egenkapital  0 0 xxx 0 xxx 
 
IAS 1.96(a),(b) Årets resultat   0 xxx 0 x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 1.96(c) Nettoindtægter i alt   0 xxx xxx x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.97(a),(b) Udbetalt udbytte, jf. note 19   0 0 0 (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Udbytte af egne aktier   0 0 0 xxx xxx 
IAS 1.97(a),(b) Køb af egne aktier, jf. note 33   0 0 0 (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling  xxx 0 0 xxx xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Øvrige transaktioner   xxx 0 0 x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 1.97(b),(c) Egenkapital 31.12.2004 
 (overført til næste side)   xx.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
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Ref. Egenkapitalopgørelse for 2005 
IAS 1.96 
IAS 1.8(c) 
IAS 1.29 

  Moderselskab  
     -  Egen- 
IAS 1.8(c)   Aktie Bundne Andre  Overført kapital 
IAS 1.29   kapital reserver reserver resultat i alt 
IAS 1.46(b)-(e)  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(d) Egenkapital 01.01.2005 (overført fra forrige side) xx.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx  
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis, jf. note 1 og 55 0 x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Reguleret egenkapital 01.01.2005   xx.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.96(b) Valutakursregulering vedrørende udenlandske  
 virksomheder   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af afledte finansielle instru- 
IAS 32.59(a) menter indgået til sikring af fremtidige transak- 
 tioner   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 32.59(a) Overført til resultatopgørelse vedrørende sikring  
 af fremtidige transaktioner   0 0 (xxx) 0 (xxx) 
IAS 1.96(b) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver dispo- 
 nible for salg   0 0 xxx 0 xxx 
 Overført til resultatopgørelse vedrørende værdi- 
 regulering af finansielle aktiver disponible for salg 0 0 (xxx) 0 (xxx) 
IAS 1.96(b) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse,  
 jf. note 9   0 0 xxx 0 xxx 
IAS 1.96(b) Skat af egenkapitalbevægelser, jf. note 17 og 37 0 0 (xxx) 0 (xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Indregnet direkte på  egenkapital  0 0 xxx 0 xxx 
 
IAS 1.96(a),(b) Årets resultat   0 xxx 0 x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 1.96(c) Nettoindtægter i alt   0 xxx xxx x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 1.97(a),(b) Udbetalt udbytte, jf. note 19   0 0 0 (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Udbytte af egne aktier   0 0 0 xxx xxx 
IAS 1.97(a),(b) Køb af egne aktier, jf. note 33   0 0 0 (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 1.97(a),(b) Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling  xxx 0 0 xxx xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Øvrige transaktioner   xxx 0 0 x.xxx x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(b),(c) Egenkapital 31.12.2005   xx.xxx xxx xxx xx.xxx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
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Ref. Pengestrømsopgørelse for 2005 
IAS 7.1 
IAS 1.8(d) 
IAS 1.29, 1.104 

 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
IAS 1.46(b)-(e) t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr.  _______ _______  ____ _______ _______ 

 xx.xxx xx.xxx Resultat af primær drift (EBIT)  xx.xxx xx.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Af- og nedskrivninger  xx.xxx xx.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Værdiregulering investeringsejendom  (x.xxx) (x.xxx) 
 xxx xxx Resultatført aktiebaseret vederlæggelse  xxx xxx 
 x.xxx x.xxx Ændring i driftskapital 47 x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Pengestrømme vedrørende primær drift  xx.xxx xx.xxx 
 
IAS 7.31 x.xxx x.xxx Modtagne finansielle indtægter   x.xxx x.xxx 
IAS 7.31 (x.xxx) (x.xxx) Betalte finansielle omkostninger  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.35 (xx.xxx) (xx.xxx) Betalt selskabsskat  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
IAS 7.10 xx.xxx xx.xxx Pengestrømme vedrørende drift  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 7.21 (xx.xxx) (xx.xxx) Køb mv. af immaterielle aktiver 46 (xx.xxx) (xx.xxx) 
IAS 7.21 (xx.xxx) (xx.xxx) Køb mv. af materielle aktiver  (xx.xxx) (xx.xxx) 
IAS 7.21 xx.xxx xx.xxx Salg af materielle aktiver  xx.xxx xx.xxx 
IAS 7.21 (x.xxx) (x.xxx) Køb af finansielle aktiver disponible for salg  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.21, 7.37 xxx xxx Modtaget udbytte fra associeret virksomhed  xxx xxx 
IAS 7.21   Provenu ved salg af finansielle aktiver disponible 
 xxx xxx for salg  xxx xxx   _______ _______   _______ _______ 
IAS 7.10 (xx.xxx) (xx.xxx) Pengestrømme vedrørende investeringer  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 7.21 (x.xxx) (x.xxx) Betalt udbytte til aktionærer i moderselskab  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.21 (x.xxx) (x.xxx) Afdrag på bankgæld  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.21 (x.xxx) (x.xxx) Afdrag på prioritetsgæld  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.21 (x.xxx) (x.xxx) Tilbetaling af leasingforpligtelser  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 7.21 x.xxx x.xxx Provenu ved optagelse af finansielle forpligtelser 46 x.xxx x.xxx 
IAS 7.21 xxx xxx Provenu fra aktieudstedelse  xxx xxx 
IAS 7.21 (xxx) (xxx) Køb af egne aktier  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
IAS 7.10 (xx.xxx) (xx.xxx) Pengestrømme vedrørende finansiering  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 
IFRS 5.33(c) x.xxx x.xxx Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter 4 x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 x.xxx x.xxx Ændring i likvider  x.xxx x.xxx 
 
 xx.xxx xx.xxx Likvider 01.01  xx.xxx xx.xxx 

IAS 7.28 xx xx Valutakursregulering likvider 01.01  xx xx  _______ _______   _______ _______ 

 xx.xxx xx.xxx Likvider 31.12 48 xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______  _______ _______   _______ _______ 
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Ref. Noter 
IAS 1.8(e) 
IAS 1.103 
IAS 1.104 Noteoversigt 

1. Anvendt regnskabspraksis8 
2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn,  
 forudsætninger og usikkerheder 
3. Segmentoplysninger for koncernen 
4. Ophørte aktiviteter 
5. Nettoomsætning 
6. Produktionsomkostninger 
7. Forsknings- og udviklingsomkostninger 
8. Personaleomkostninger 
9. Aktiebaseret vederlæggelse 
10. Pensionsordninger 
11. Af- og nedskrivninger 
12. Andre driftsindtægter 
13. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 
14. Indtægter af kapitalandele i associerede  
 virksomheder 
15. Finansielle indtægter 
16. Finansielle omkostninger 
17. Skat af årets resultat 
18. Resultat pr. aktie 
19. Udbytte 
20. Langfristede aktiver bestemt for salg 
21. Immaterielle aktiver 
22. Materielle aktiver 
23. Investeringsejendomme 
24. Kapitalandele i dattervirksomheder 
25. Kapitalandele i associerede virksomheder 
26. Finansielle aktiver disponible for salg 
27. Varebeholdninger 
28. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

29. Igangværende arbejder for fremmed regning 
30. Andre tilgodehavender 
31. Likvide beholdninger 
32. Aktiekapital 
33. Egne aktier 
34. Bundne reserver 
35. Andre reserver 
36. Overført resultat 
37. Udskudt skat 
38. Hensatte forpligtelser 
39. Prioritetsgæld 
40. Bankgæld 
41. Finansielle leasingforpligtelser 
42. Leverandørgæld 
43. Anden gæld  
44. Operationelle leasingforpligtelser 
45. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og  
 kontraktlige forpligtelser 
46. Ikke-kontante transaktioner 
47. Ændring i driftskapital 
48. Likvider 
49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse 
 af afledte finansielle instrumenter 
50. Nærtstående parter 
51. Aktionærforhold 
52. Begivenheder efter balancedagen 
53. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 
54. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 
55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis 
  ved overgang til IFRS 

  
 
 

                                                      
8 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis kan præsenteres som en separat del af årsregnskabet, svarende til hidtidig praksis i Danmark, jf. IAS 1.107. I nær-
værende modelregnskab er valgt anvendelse af den internationale praksis, hvor beskrivelsen indgår som en del af noterne til års- og koncernregnskabet. 
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Ref. Noter 

IAS 1.108 1. Anvendt regnskabspraksis 
IAS 1.8(e) Årsrapporten for 2005 for Jens Jensen Holding A/S, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og kon- 

IAS 1.46(b) cernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af 
IAS 1.103(a) EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse C (stor), jf. IFRS-bekendtgørelsen 
ÅRL § 137 udstedt i henhold til årsregnskabsloven. 
 
IAS 1.14 Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. 
 
 Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktivi-
 teter og den funktionelle valuta for moderselskabet. 
 
IAS 1.108 (a) Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra investeringsejendomme og visse finansielle 
 instrumenter, der måles til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt som beskrevet nedenfor. 
 
 Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS 
IAS 1.27 Årsrapporten for 2005 er den første årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med IFRS. IFRS er valgt an-  
ÅRL § 137  vendt både i årsregnskabet for moderselskabet og i koncernregnskabet.  
IAS 8.19 

IAS 8.28(a),(b) Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbnings-
 balancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstallene for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med de standar-
 der og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 2005. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udar-
 bejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra hvor de særlige 
 overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser i IFRS 1, der er beskrevet nedenfor, finder anvendelse. 
 
IAS 8.28(c) Overgangen til aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af den 
 anvendte regnskabspraksis for såvel moderselskabet som koncernen på en række væsentlige områder med hen-
 syn til indregning og måling: 
 

• Virksomhedssammenslutninger og goodwill 
• Investeringsejendomme 
• Langfristede aktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter 
• Finansielle aktiver disponible for salg 
• Aktiebaseret vederlæggelse 
• Pensionsforpligtelser 
• Negativ goodwill 
• Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

 
IAS 8.19 Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at årsrapporten i    
IAS 8.22-26 ændringsåret skal aflægges med tilbagevirkende kraft som havde virksomheden altid anvendt den nye regn-  
IAS  8.28(d) skabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS er 
 der imidlertid i IFRS 1 givet en række såvel obligatoriske som valgfrie undtagelser til denne hovedregel.  
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 For Jens Jensen Holding-koncernen er følgende obligatoriske undtagelser anvendt: 
 

• Finansielle aktiver og forpligtelser, hvor indregning var ophørt før 1. januar 2004 i henhold til tidligere 
regnskabspraksis, er ikke indregnet på ny i IFRS åbningsbalancen, medmindre der fortsat er risici og ret-
tigheder tilknyttet disse aktiver og forpligtelser, som kræver særskilt indregning, eller hvis der er tale om 
dattervirksomheder i henhold til IAS 27, Koncernregnskaber og investeringer i tilknyttede virksomhe-
der, som ikke har opfyldt kriterierne for indregning efter den tidligere regnskabspraksis. 

• Sikringstransaktioner vedrørende fremtidige transaktioner, hvor tab og gevinst er indregnet direkte på 
egenkapitalen efter den tidligere regnskabspraksis, er fortsat behandlet som sikringstransaktioner selvom 
kriterierne i IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling, ikke er opfyldt.  

• Regnskabsmæssige skøn foretaget i tidligere regnskabsår er ikke revurderet ved overgangen til regn-
skabsaflæggelse efter IFRS. Alene hvis der var deciderede fejl i tidligere udøvede skøn, er der i åb-
ningsbalancen foretaget korrektion af disse med modpostering direkte på egenkapitalen.  

• Langfristede aktiver og aktiviteter, der før 1. januar 2005 opfylder kriterierne i IFRS 5, Langfristede ak-
tiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, for henholdsvis at være bestemt for salg og ophørte aktivi-
teter, er ikke omfattet af IFRS 5. Koncernen har dog i overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 
5 tilvalgt at lade langfristede aktiver og ophørte aktiviteter, der efter 1. januar 2004 er bestemt frasolgt 
eller opgivet, behandle i overensstemmelse med standarden, såfremt kriterierne for klassifikation som 
henholdsvis langfristede aktiver til salg og ophørte aktiviteter er opfyldt.  

 
 Af de valgfrie undtagelsesmuligheder i IFRS 1 har Jens Jensen Holding-koncernen valgt at benytte sig af      
 følgende: 
 

• Virksomhedssammenslutninger gennemført før 1. januar 2004, herunder opgjorte overtagelsesbalancer 
og goodwillbeløb i den forbindelse, er ikke korrigeret i forhold til bestemmelserne i IFRS, bortset fra at 
særskilt identificerbare immaterielle aktiver overtaget ved virksomhedssammenslutningerne er udskilt 
fra den opgjorte goodwill og indregnet som særskilte immaterielle aktiver. Derudover vil efterfølgende 
ændringer i vederlaget for de overtagne virksomheder blive korrigeret i den indregnede goodwill.  

• Egenkapitalførte valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder er nulstillet i 
åbningsbalancen, således at det alene er omregningsdifferencer opstået efter 1. januar 2004, der fremgår 
som en reserve i egenkapitalen. 

 
IAS 1.38 Udover ændringer vedrørende indregning og måling er præsentation og klassifikation af regnskabsposter æn-
 dret for følgende områder som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS: 
 

• Minoritetsinteresser, der præsenteres som en del af koncernegenkapitalen. 
• Hensatte forpligtelser, der fordeles på kort- og langfristede forpligtelser. 
• Langfristede aktiver bestemt for salg, der præsenteres som en særskilt aktivgruppe under kortfristede ak-

tiver. 
• Ophørte aktiviteter, hvor resultatpåvirkningen herfra præsenteres som en særskilt post i resultatopgørel-

sen. 
• Kortfristede værdipapirer, der alene klassificeres som del af likviderne i pengestrømsopgørelsen, hvis de 

har en restløbetid på under tre måneder. 



Jens Jensen Holding A/S  24

Ref. Noter 

 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Den beløbsmæssige effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabs-  
 aflæggelse efter IFRS  kan specificeres således9: 

 Koncern 
     Egen- Egen- Resultat- 
     kapital   kapital opgørelse 
     01.01.2004 31.12.2004 2004 
     t.kr. t.kr. t.kr.      _______ _______ _______ 

 Beløb i henhold til årsrapport for 2004 aflagt efter  
 tidligere regnskabspraksis     xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 
 Effekt af overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS: 
 Ophør med afskrivning af goodwill     x x.xxx x.xxx 
 Tilbageførsel af negativ goodwill og amortisering heraf   xxx xxx (xxx) 
 Revurdering af materielle aktiver restværdier og afskrivningsgrundlag  xxx xxx xxx 
 Måling af investeringsejendomme til dagsværdi    xxx xxx xxx 
 Indregning af dagsværdireguleringer af finansielle aktiver 
 disponible for salg direkte på egenkapital    x x (xxx) 
 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse    (xxx) (xxx) (xxx) 
 Korrektion af pensionsforpligtelser vedrørende ikke-indregnede 
 aktuarmæssige tab og gevinster (nulstilling af korridormetode)  (xxx) (xxx) x 
 Ændringernes effekt på udskudt skat    (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 Beløb opgjort efter bestemmelserne i IFRS    (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 

 Moderselskab 
     Egen- Egen- Resultat- 
     kapital   kapital opgørelse 
     01.01.2004 31.12.2004 2004 
     t.kr. t.kr. t.kr.      _______ _______ _______ 

 Beløb i henhold til årsrapport for 2004 aflagt efter  
 tidligere regnskabspraksis     xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 
 Effekt af overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS: 
 Ophør med afskrivning af goodwill     x x.xxx x.xxx 
 Tilbageførsel af negativ goodwill og amortisering heraf   xxx xxx (xxx) 
 Revurdering af materielle aktiver restværdier og afskrivningsgrundlag  xxx xxx xxx 
 Måling af investeringsejendomme til dagsværdi    xxx xxx xxx 
 Måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
 til kostpris     (xxx) (xxx) (xxx) 
 Indregning af dagsværdireguleringer af finansielle aktiver 
 disponible for salg direkte på egenkapital    x x (xxx) 
 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse    (xxx) (xxx) (xxx) 
 Korrektion af pensionsforpligtelser vedrørende ikke-indregnede 
 aktuarmæssige tab og gevinster (nulstilling af korridormetode)  (xxx) (xxx) x 
 Ændringernes effekt på udskudt skat    (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 Beløb opgjort efter bestemmelserne i IFRS    (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 

                                                      
9 Ved ændring af anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS er der ikke krav at oplyse effekten på indeværende 
regnskabsårs resultatopgørelse og balance.  
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 De beløbsmæssige konsekvenser af den ændrede regnskabspraksis er nærmere beskrevet i note 55, herunder 
 forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS. Indvirkningen på nøgletal for indtjening 
 pr. aktie er beskrevet i note 18. 
 
IAS 8.30 Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft 
IAS 19 (r2004). I forbindelse med overgangen til IFRS 1 er det valgt at anvende de ændrede bestemmelser i IAS 19, Personale- 
159B ydelser, der blev udstedt i december 2004 med ikrafttrædelsesdato pr. 1. januar 2006. Effekten af implemen-
 teringen er en udvidelse af noteoplysningerne om koncernens ydelsesbaserede pensionsordninger, jf. note 10. 
 
IFRS 5.44 Ligeledes er det valgt at anvende IFRS 5, Langfristede aktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, med til-
 bagevirkende kraft til 1. januar 2004, selvom standarden først er obligatorisk fra og med 1. januar 2005. Effek-
 ten af implementeringen er, at langfristede aktiver og ophørende aktiviteter, der i 2004 første gang opfyldte kri-
 terierne i IFRS 5 for klassifikation som langfristede aktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter, er behandlet 
 i overensstemmelse med IFRS 5 i relation til måling, præsentation og noteoplysninger. 
 
IAS 8.30 (a) På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende øvrige nye eller ændrede standarder og for-
 tolkninger endnu ikke trådt i kraft, og derfor ikke indarbejdet i nærværende årsrapport: 
 

• IFRS 6, Efterforskning efter og udvinding af mineralforekomster 
• IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger 
• IFRIC 4, Fastlæggelse af hvorvidt en aftale indeholder en leasingkontrakt 
• IFRIC 5, Andele i nedluknings-, retablerings- og miljømæssige renoveringsfonde 
• IFRIC 6, Forpligtelser opstået som følge af repræsentation på et særskilt marked – Affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr 
 
IAS 8.30 (b) Bortset fra IFRIC 5 og 6 er det ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige implementering af disse standar-
 der og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten.  
 
 I relation til IFRIC 5 og 6 skal disse ses i sammenhæng med EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk 
 udstyr (WEEE-direktivet), hvorefter producenterne bliver ansvarlige for indsamling og håndtering af egne 
 produkter efter endt brug hos slutbrugeren. Dette ansvar vil Jens Jensen Holding-koncernen opfylde ved at ind-
 gå i kollektive nationale indsamlingsordninger med øvrige producenter af det pågældende udstyr. De praktiske 
 og økonomiske konsekvenser af ordningerne er fortsat uafklarede.  
 
 I WEEE-direktivet er der en overgangsordning vedrørende udstyr solgt før 13.08.2005, der pålægger producen-
 terne at dække omkostningerne til indsamling og håndtering af dette udstyr i forhold til deres markedsandele i 
 en given målingsperiode. Markedsandelene fastlægges på tidspunktet for omkostningernes afholdelse. IFRIC 6 
 foreskriver, at der først skal ske indregning af en forpligtelse i forhold til denne overgangsordning, når mar-
 kedsandelen er opgjort. Det er ikke muligt p.t. at opgøre hverken Jens Jensen Holding-koncernens andel af 
 markedet eller størrelsen af omkostninger til fordeling. 
 
 IFRIC 5 har relevans i forhold til den regnskabsmæssige behandling af de indsamlingsordninger, der er etable-
 ret med de øvrige producenter af tilsvarende udstyr, herunder om disse ordninger skal behandles som datter-
 virksomheder, joint ventures eller associerede virksomheder, samt hvordan den enkelte producents forpligtelse 
 til henholdsvis at indbetale yderligere beløb til ordningen og modtage beløb fra denne til dækning af afholdte 
 omkostninger skal behandles.  
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Da de praktiske konsekvenser af indsamlingsordningerne endnu ikke er fastlagt, er det ikke praktisk muligt at 
 redegøre for de beløbsmæssige konsekvenser af IFRIC 5's ikrafttræden. I årsrapporten for 2005 er indbetalin-
 gerne til ordningerne omkostningsført.  
 
 Koncernregnskabet 
IAS 27.12 Koncernregnskabet omfatter Jens Jensen Holding A/S (moderselskabet) og de virksomheder (dattervirk-        
IAS 27.13 somheder), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller 
 indirekte ejer mere end 50% af  stemmerettighederne eller på anden  måde kan udøve eller faktisk udøver be-
 stemmende indflydelse.  
 
IAS 28.6 Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne 
 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 dattervirksom-
 heder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De   
IAS 27.28 regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regn- 
 skabspraksis. 
 
IAS 27.24 Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellem-
 værender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.  
 
IAS 27.33 I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholds-
 mæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncer-
 nens egenkapital.    
 
 Virksomhedssammenslutninger 
IAS 27.30 Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet, hen- 
IFRS 3.App.A holdsvis stiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden fak- 
IAS 27.30 tisk overtages. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til    
 henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen 
 over virksomheden faktisk overgår til tredjemand. 
  
IFRS 3.14 Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identifi- 
IFRS 3.36 cerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfri-
 stede aktiver, der overtages med salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger. 
 Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, såfremt de udgør en forpligtelse for den 
 overtagne virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. 
  
IFRS 3.24 Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte 
IFRS 3.32 kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere 
 fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er 
 sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. 
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
IFRS 3.51 Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de    
IFRS 3.55 overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og 
IAS 36.10(b) testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger    
IAS 36.59  dets genindvindingsværdi, foretages der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
 
IFRS 3.56 Ved negative forskelsbeløb  (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den op-
 gjorte kostpris for virksomheden. Hvis dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtel-
 ser efter revurderingen fortsat overstiger kostprisen, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgø-
 relsen.  
 
 Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder 
IAS 27.30 Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssum-
 men eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- eller afvikl-
 ingstidspunktet, inklusive goodwill, akkumulerede valutakursreguleringer ført direkte på egenkapitalen samt 
 forventede omkostninger til salg eller afvikling. Salgssummen måles til dagsværdien af det modtagne veder-
 lag. 
 
 Omregning af fremmed valuta 
IAS 21.21 Transaktioner i  anden valuta  end koncernens funktionelle  valuta omregnes  ved  første indregning  til transak- 
IAS 21.23 tionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
IAS 21.28 afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
 transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgø-
 relsen 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 transak-
 tionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på 
 omvurderingstidspunktet.  
  
IAS 21.39 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, med-
 mindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde 
IAS 21.48 anvendes de faktiske valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill betrag-
 tes som  tilhørende den pågældende overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens kurs.  
 

IAS 21.39(c) Valutakursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets begyndel-
 se til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balance-
 dagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer, der er 
 opstået som følge af ændringer, der er foretaget direkte i den udenlandske virksomheds egenkapital, ligeledes 
 direkte på egenkapitalen. 
 
IAS 21.15 Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af moderselska-
 bets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen.  
 
IAS 21.23 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.  
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IAS 21.23 Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, bortset fra poster afledt 
 af ikke-monetære aktiver og forpligtelser, der omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikke-
 monetære aktiver og forpligtelser. 
  
IAS 32.60(b) Afledte finansielle instrumenter 
IAS 32.66 Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til dagsværdi. For afledte finansielle instrumenter, 
IAS 39.43 hvor efterfølgende dagsværdireguleringer føres på egenkapitalen, tillægges direkte henførbare omkostninger  
IAS 39.46 forbundet med købet eller udstedelsen af det finansielle instrument. 
 
IAS 39.46 Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. 
 
IAS 32.66 Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 
IAS 39.86(a) for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen  
IAS 39.89(a) sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 
 
IAS 32.66 Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

IAS 39.86(b) for effektiv sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner 
IAS 39.95 realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende transaktioner. 
 
IAS 32.66 Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i   
IAS 39.102 udenlandske virksomheder, indregnes direkte på egenkapitalen i det omfang, at der er tale om effektiv sikring.  
 Ved afhændelse af den pågældende udenlandske virksomhed overføres de akkumulerede værdiændringer til 
 resultatopgørelsen. 
 
IAS 32.66 For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 
IAS 39.55(a) indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 
 
 Aktiebaserede incitamentsprogrammer 
IFRS 2.10 Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne alene kan vælge at købe aktier i moderselskabet 
 (egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i 
 resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at købe 
 aktierne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen.  
 
IFRS 2.30 Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne kan vælge mellem at købe aktier til en aftalt kurs 
 eller at få kontantafregnet forskellen mellem den aftalte kurs og den faktiske aktiekurs, måles på tilde-
 lingstidspunktet til dagsværdi og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over perioden, 
 hvor den endelige ret til henholdsvis at købe aktierne eller få kontantafregning opnås. Efterfølgende genmåles 
 incitamentsprogrammerne på hver balancedag samt ved endelig afregning, og ændringer i dagsværdien af pro-
 grammerne indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger forholdsmæssigt i forhold til den for-
 løbne periode, hvor medarbejderne har opnået endelig ret til henholdsvis købet af aktierne eller kontantafreg-
 ning. Modposten hertil indregnes under forpligtelser. 
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne opgøres ved anvendelse af Minimum Value Approach-modellen10 
 med de parametre, som er angivet i note 9. 
  
 Skat 
IAS 12.58 Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
IAS 12.61 del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
IAS 12.78 direkte på egenkapitalen. Valutakursreguleringer af udskudt skat indregnes som en del af årets reguleringer af 
 udskudt skat. 
 
IAS 12.12 Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet 
 skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.  
 
IAS 12.46 Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og – regler. 
  
IAS 12.15 Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regn-
 skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige for-
 skelle, 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.  
 
IAS 12.39 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 i en overskuelig 
 fremtid.  
 
IAS 12.51 Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis      
 afvikling af den enkelte forpligtelse.  
 
IAS 12.47 Udskudt skat måles ved anvendelse af 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 resultat-
 opgørelsen.  
  
IAS 12.44 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i 
 balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatte- 

IAS 12.56 forpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det re-
 vurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig 
 skattepligtig indkomst til at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.  
  
 Moderselskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 
 mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. 
 
 

                                                      
10 Typisk anvendes Black & Scholes-modellen til opgørelse af dagsværdien af et egenkapitalinstrument. Da IFRS modelregnskabet tager udgangspunkt i en 
ikke-børsnoteret virksomhed, er det vurderet mere repræsentativt at tage udgangspunkt i Minimum Value Approach-modellen. For diskussion af de enkelte 
modellers anvendelighed kan bl.a. henvises til Regnskabsvejledning 20, Oplysninger om aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier. 
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 Ophørte aktiviteter og langfristede aktiver bestemt for salg 
IFRS 5.32 Ophørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder eller geografiske områder, der er solgt eller i henhold til 
 en samlet plan er bestemt for salg. Dattervirksomheder, der alene er erhvervet med henblik på videresalg, anses 
 for at være en ophørt aktivitet. 
 
IFRS 5.33 Resultatet af ophørte aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post bestående af driftsresul-
 tatet efter skat for den pågældende aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved dagsværdiregulering eller salg 
 af aktiverne tilknyttet aktiviteten. 
 
IFRS 5.6 Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, herunder aktiver tilknyttet ophørte aktivite-
 ter, præsenteres særskilt i balancen som kortfristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende akti-
 ver og ophørte aktiviteter præsenteres som kortfristede forpligtelser i balancen.  
 
IFRS 5.15 Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede salgs-
 omkostninger, såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 
   
 Resultatopgørelsen 
IAS 18.35(a) Nettoomsætning 
IAS 18.14 Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og fremstillede varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og 
 risikoovergang til køber har fundet sted.  
  
IAS 18.20 Entreprisekontrakter og levering af tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning i takt med, at produktionen 
IAS 11.22 udføres henholdsvis den aftalte tjenesteydelser leveres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af 
IAS 11.39(b) det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden), jf. nedenfor.  
 
IAS 18.9 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 udover den normale kredittid, bereg-
 nes dagsværdien af vederlaget ved tilbagediskontering af de fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem dags-
 værdien og den nominelle værdi af vederlaget indregnes som en finansiel indtægt i resultatopgørelsen ved an-
 vendelse af den effektive rentes metode. 
 
IAS 18.8 Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter o.l., der opkræves på vegne af tredjemand.   
 
IAS 11.39(b),(c) Entreprisekontrakter 
IAS 11.22 Hvis udfaldet af en entreprisekontrakt kan estimeres pålideligt, indregnes nettoomsætning og produktions-
 omkostninger i resultatopgørelsen med udgangspunkt i kontraktens færdiggørelsesgrad på balancedagen.    
 
IAS 11.32 Hvis udfaldet af en entreprisekontrakt ikke kan forudsiges tilstrækkelig pålideligt, indregnes nettoomsætning 
 svarende til periodens afholdte entrepriseomkostninger i det omfang, at det er sandsynligt, at disse omkostnin-
 ger vil blive genindvundet.   
 
IAS 11.21 Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen når de 
 afholdes, medmindre de direkte kan henføres til en specifik kontrakt og det på tidspunktet for omkostningernes 
 afholdelse er sandsynligt, at kontrakten vil blive indgået. 
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 Produktionsomkostninger 
IAS 1.92 Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktions-
 omkostninger indregner handelsvirksomhederne vareforbrug, og de producerende virksomheder omkostninger 
 til råvarer, hjælpematerialer, produktionspersonale samt vedligeholdelse og af- og nedskrivninger på de i pro-
 duktionsprocessen benyttede materielle og immaterielle aktiver. 
 
IAS 11.22 Produktionsomkostninger vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med færdiggørelsen af den enkelte 
 entreprisekontrakt. 
 
 Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger, omkostninger vedrørende udvik-
 lingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, samt af- og nedskrivninger på udvik-
 lingsprojekter. Endvidere indregnes hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed regning. 
 
 Distributionsomkostninger 
IAS 1.92 Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgs-
 kampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og af- og ned-
 skrivninger på de i distributionsprocessen benyttede materielle og immaterielle aktiver. 
  
 Administrationsomkostninger 
IAS 1.92 Administrationsomkostninger 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 benyttet ved administrationen af koncernen. 
 
 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 
IAS 1.92 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i    
 forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder dagsværdireguleringer af investeringsejendomme samt gevin-
 ster og tab ved salg af materielle og immaterielle langfristede aktiver i det omfang salgsprisen for aktiverne 
 overstiger den oprindelige kostpris. 
 
IAS 20.39(a) Offentlige tilskud 
IAS 20.7 Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt og at tilskuddet 
 vil blive modtaget.  
 
IAS 20.12 Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes i resultatopgørelsen forholdsmæssigt over de perioder, 
 hvori de tilknyttede omkostninger resultatføres. Tilskuddene modregnes i de afholdte omkostninger. 
 
IAS 20.24 Offentlige tilskud tilknyttet aktiver fratrækkes i kostprisen for det enkelte aktiv. 
 
IAS 18.35(a) Finansielle poster 
 Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realise-
 rede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i frem-
 med valuta, amortisationstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acon-
 toskatteordningen. 
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IAS 18.30(a) Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den
 effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af de forventede frem-  
 tidige betalinger tilknyttet det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse 
 svarer til den regnskabsmæssige værdi af aktivet henholdsvis forpligtelsen. 
 
IAS 18.30(c) Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet, hvilket typisk
 vil sige på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. I kon-
 cernregnskabet gælder dette dog ikke for kapitalandele i associerede virksomheder, der måles efter indre værdis 
 metode, jf. nedenfor. 
 
 Balancen 
 Goodwill 
IFRS 3.24 Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem kostprisen for den overtagne virk- 

IFRS 3.36  somhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under 
 koncernregnskab. 
 
IAS 36.80 Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbeløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændi-
 ge indbetalinger (pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder 
 følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring og –rapportering i koncernen.  
 
IAS 36.10(b) Goodwill afskrives ikke, men testes minimum en gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor. 
 
 Immaterielle aktiver i øvrigt 
IAS 38.57 Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, indregnes 
 som immaterielle aktiver i det omfang, det er sandsynligt, at produktet eller processen vil generere fremtidige 
 økonomiske fordele til koncernen og udviklingsomkostningerne forbundet med det enkelte aktiv kan måles   
 pålideligt. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostnin-
 gerne afholdes.   
  
IAS 38.24 Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter om- 
IAS 38.65 kostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte kan  henføres til udviklingsprojekterne og som er nød- 
IAS 38.66 vendige for færdiggørelse af projektet, regnet fra det tidspunkt, hvor udviklingsprojektet første gang opfylder 
 kriterierne for indregning som et aktiv.   
 
IAS 38.97 Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 
IAS 38.118 sædvanligvis 3-5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale 
(a),(b) afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder.  
 
IAS 38.111 Udviklingsprojekter nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor. Igangværende udvik-    
IAS 36.10(a) lingsprojekter testes minimum én gang årligt for værdiforringelse.  
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IAS 38.24 Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumule- 
IAS 38.118 rede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode og licenser afskrives 
(a),(b) over aftaleperioden. Hvis den faktiske brugstid er kortere end henholdsvis restløbetiden og aftaleperioden, af- 
IAS 38.94 skrives over den kortere brugstid. 
 
IAS 38.111 Erhvervede immaterielle rettigheder nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor. 
  
IAS 38.107 Immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider afskrives ikke, men testes minimum en gang årligt for     
IAS 36.10(a) værdiforringelse. I det omfang den regnskabsmæssige værdi af aktiverne overstiger genindvindingsværdien,  
IAS 36.59 nedskrives til den lavere værdi, jf. nedenfor. 

  
 Materielle aktiver 
IAS 16.15 Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til    
IAS 16.30 kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
IAS 16.73(a)  

IAS 16.16 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til     
 klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede akti- 
IAS 16.17 ver omfatter kostprisen omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingen af aktivet, herunder materialer, 
IAS 16.27 komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi 
IAS 17.20 af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.  
 
IAS 23.9 Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes i kostprisen, såfremt de 
 vedrører fremstillingsperioden. Øvrige låneomkostninger resultatføres.  
 
IAS 16.16(c) I det omfang at anskaffelsen eller brugen af aktivet forpligter koncernen til at afholde omkostninger til nedriv-
 ning eller retablering af aktivet, indregnes de skønnede omkostninger hertil som henholdsvis en hensat forplig-
 telse og en del af kostprisen for det pågældende aktiv. Hvis forpligtelsen er opstået i forbindelse med produk-
 tion af varebeholdninger, indregnes forpligtelsen som en del af kostprisen for de pågældende varer, jf. neden-
 for. 
 
IAS 16.6 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
 
IAS 16.43 Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er for-
 skellig.  
 
IAS 16.73(b),(c) Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
IAS 17.27 

 Bygninger 30-50 år 
 Produktionsanlæg og maskiner   5-10 år 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     3-5 år 
  
IAS 16.51 Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt. 
IAS 16.61 

IAS 16.63 Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige      
IAS 36.59 værdi, jf. nedenfor. 
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 Nedskrivning af materielle og  immaterielle aktiver 
IAS 36.9 De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider gen-
 nemgås på balancedagen med henblik på at fastsætte, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse. Hvis der 
 er indikationer på værdiforringelse, skønnes aktivets genindvindingsværdi med henblik på at fastslå behovet for 
 eventuel nedskrivning samt omfanget heraf. For igangværende udviklingsprojekter, immaterielle aktiver med 
IAS 36.10 ubestemmelige brugstider samt goodwill skønnes genindvindingsværdien årligt, uanset om der er konstateret 
 indikationer på værdiforringelse. 
  
IAS 36.66 Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, skønnes genindvindingsværdien for 
IAS 36.22 den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.  
 

IAS 36.6 Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende 
IAS 36.30 enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Ved opgørelse af kapitalværdien tilba- 
IAS 36.55 gediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved anvendelse af en diskonteringssats, der 
 afspejler dels aktuelle markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og dels de særlige risici, der er 
 tilknyttet aktivet henholdsvis den pengestrømsfrembringende enhed, og som der ikke er reguleret for i de skøn-
 nede fremtidige pengestrømme. 
  
IAS 36.59 Såfremt aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi skønnes at være 
 mindre end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. 
IAS 36.104 For pengestrømsfrembringende enheder fordeles nedskrivningen således, at goodwillbeløb nedskrives først og 
IAS 36.105 dernæst fordeles et eventuelt resterende nedskrivningsbehov på de øvrige aktiver i enheden, idet det enkelte  
 aktiv dog ikke nedskrives til lavere værdi end aktivets dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger. 
 
IAS 36.60 Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Ved eventuelle efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger  
IAS 36.114 som følge af ændringer i forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi forhøjes aktivets henholdsvis  
IAS 36.117 den pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi til det korrigerede skøn af genindvindings-   
IAS 36.123 værdien, dog maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet henholdsvis den pengestrømsfrembrin- 
IAS 36.124 gende enhed ville have haft, hvis nedskrivning ikke var foretaget. Nedskrivning af goodwill tilbageføres ikke. 
 
 Investeringsejendomme 
IAS 40.7-15 Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster.  
 
IAS 40.20 Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommens købspris og even-
 tuelle direkte tilknyttede omkostninger. 
 
IAS 40.75(a) Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi, repræsenterende det beløb, som ejendommen på ba- 
IAS 40.75(d) lancedagen vil kunne sælges for til en uafhængig køber. Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på bag-  
IAS 40.75(e) grund af beregnede kapitalværdier af de forventede fremtidige pengestrømme. Derudover indhentes ca. hvert 3. 
IAS 40.38 år vurderinger af ejendommenes markedsværdi fra uafhængige vurderingsmænd.  
 
IAS 40.35 Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen for det regnskabsår, hvor ændringen er opstået.  

IAS 32.60(b) 
IAS 27.42(c) Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets årsregnskab 
IAS 27.37(a) Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris.  
IAS 28.35 

IAS 36.59 Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi. 
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IAS 18.32 Kostprisen nedskrives endvidere i det omfang, at der udloddes mere i udbytte end der samlet set er indtjent i 
 virksomheden siden overtagelsen af denne.  
 
IAS 32.60(b) Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet 
IAS 28.13 Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles i koncernregnskabet efter den indre værdis me-
 tode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksom- 
IAS 28.16 hedernes opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis, med fradrag hen-       
IAS 28.22 holdsvis tillæg af forholdsmæssige interne fortjenester og tab, og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af      
IAS 28.23(a) goodwill.  
  
IAS 28.22 I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat og eliminering 
IAS 28.23(a) af urealiserede forholdsmæssige interne fortjenester og tab og med fradrag af eventuel nedskrivning af good- 

IAS 28.39 will. På koncernens egenkapital indregnes den forholdsmæssige andel af alle transaktioner og begivenheder, 
 der er indregnet direkte på den associerede virksomheds egenkapital. 
 
IAS 28.29 Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Tilgodeha-
 vender 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 nedskrives alene i det omfang, at de vurderes uerholdelige.  
 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.  
  
IAS 28.23 Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor 
 under koncernregnskabet.  
  
IAS 2.36 (a) Varebeholdninger 
IAS 2.9 Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er    
IAS 2.25 lavere.  
 
IAS 2.11 Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagel- 
IAS 2.12 sesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til     
IAS 2.13 råvarer,  hjælpematerialer og  direkte  løn  samt  fordelte faste  og variable indirekte  produktionsomkostninger. 
IAS 16.16(c) Heri indgår opståede forpligtelser til nedrivning eller retablering af materielle aktiver, hvis disse forpligtelser er 
 opstået som følge af fremstilling af varer. 
  
IAS 2.13 Variable indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn og fordeles baseret på forkal-
 kulationer for de faktisk producerede varer. Faste indirekte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til 
 vedligeholdelse af og afskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og ud-
 styr samt generelle omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Faste produktionsomkostninger fordeles 
 på baggrund af produktionsanlæggets normale kapacitet.  
 
IAS 2.6 Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
 omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 
  
IAS 32.60(b) Tilgodehavender 
IAS 39.46(a) Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sæd-
 vanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Entreprisekontrakter 
IAS 11.22 Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan skønnes pålideligt, måles entreprisekontrakten til salgsværdien af det 
IAS 11.39(b) på balancedagen udførte arbejde (produktionsmetoden) fratrukket foretagne acontofaktureringer og nedskriv-
 ninger til imødegåelse af forventede tab. 
  
IAS 11.22 Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter 
IAS 11.11 fra den enkelte entreprisekontrakt.  
 

IAS 11.30 Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressour- 
IAS 11.39(c)  ceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan 
 anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og det samlede pro-
 jekt. 
  
IAS 11.32 Såfremt udfaldet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles entreprisekontrakten til de med- 

IAS 11.39(b) gåede entrepriseomkostninger, i det omfang de kan genindvindes. 
 
IAS 11.22 Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger vil overstige de samlede entrepriseindtægter for 
IAS 11.36 en entreprisekontrakt, indregnes det forventede tab straks som en omkostning. 
 
IAS 11.42 Den enkelte igangværende entreprisekontrakt indregnes i balancen under tilgodehavender eller forpligtelser af-
 hængig af, om nettoværdien udgør et tilgodehavende eller en forpligtelse.  
 
 Periodeafgrænsningsposter 
IAS 1.25 Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
  
IAS 32.60(b) Andre værdipapirer og kapitalandele 
IAS 39.9 Værdipapirer indregnet under kortfristede aktiver omfatter børsnoterede obligationer og egenkapitalandele, der 
 er disponible for salg.  
 
IAS 32.61 Værdipapirerne måles ved første indregning til dagsværdi på handelsdagen tillagt direkte henførbare omkost- 

IAS 32.66 ninger forbundet med købet. Efterfølgende måles værdipapirernetil dagsværdi på balancedagen og ændringer i 
IAS 39.43 & 46 dagsværdien indregnes på egenkapitalen. Ved salg eller afvikling af værdipapirerne resultatføres de akkumule- 

IAS 39.55 rede dagsværdireguleringer. 
 

IAS 32.92 Dagsværdien opgøres svarende til børskursen for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet dagsværdi op-
 gjort på baggrund af markedsinformationer samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for øvrige værdipapirer.  
IAS 32.66 Egenkapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked og hvor dagsværdien ikke kan opgøres tilstrækkeligt 
IAS 39.46 pålideligt, måles til kostpris. 
 
 Udbytte 
IAS 10.12 Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.  
 
 Egne aktier 
SIC 16.4-5 Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen    
IAS 32.33 under overført resultat. 
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Pensionsforpligtelser o.l. 
 Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med en væsentlig del af koncernens ansatte. 
 
IAS 19.44 Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen løbende faste bidrag til uafhængige pensionssel-
 skaber o.l. Bidragene indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori medarbejderne har udført den arbejds-
 ydelse, der giver ret til pensionsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som en forpligtelse. 
 
 Ved ydelsesbaserede ordninger er koncernen forpligtet til at betalte en bestemt ydelse i forbindelse med at de 
 omfattede medarbejdere pensioneres, fx. et fast beløb eller en procentdel af slutlønnen.  
 
IAS 19.54 For ydelsesbaserede ordninger foretages årligt en aktuarmæssig opgørelse af kapitalværdien af de fremtidige  
IAS 19.64 ydelser som medarbejderne har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen, og som vil skulle 
IAS 19.72 udbetales i henhold til ordningen. Ved opgørelse af kapitalværdien anvendes the Projected Unit Credit Method. 
IAS 19.77 Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente,  
IAS 19.78 inflation, dødelighed og invaliditet.  
 
IAS 19.83 Kapitalværdien af pensionsforpligtelserne fratrukket dagsværdien af eventuelle aktiver tilknyttet ordningen ind-
 regnes i balancen under henholdsvis pensionsaktiver og pensionsforpligtelser, afhængig af om nettobeløbet ud-
 gør et aktiv eller en forpligtelse, jf. dog nedenfor. 
 
IAS 19.120A(a) Ved ændringer i fastsatte forudsætninger om diskonteringsfaktor, inflation, dødelighed og invaliditet, eller for-
 skelle mellem det forventede og realiserede afkast af pensionsaktiver, fremkommer aktuarmæssige gevinster  
IAS 19.92-93A eller tab. Disse gevinster og tab indregnes alene, såfremt de akkumulerede gevinster og tab ved et regnskabsårs 
 begyndelse overstiger den største numeriske værdi af 10% af pensionsforpligtelserne eller 10% af dagsværdien 
 af pensionsaktiverne (korridormetoden). I givet fald indregnes det overskydende beløb i resultatopgørelsen 
 fordelt over de forventede resterende gennemsnitlige antal arbejdsår for de medarbejdere, der deltager i ordnin- 

IAS 19.92-93A gen. Ved overgangen til IFRS er effekten af korridormetoden nulstillet ved at de akkumulerede aktuarmæssige 
 gevinster og tab fuldt ud er indregnet i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004.  
 
IAS 19.58A Udgør pensionsordningen et nettoaktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, at dette ikke overstiger summen 
 af ikke indregnede aktuarmæssige tab, ikke indregnede pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår 
 og nutidsværdien af eventuelle tilbagebetalinger fra pensionsordningen eller reduktioner i fremtidige bidrag til 
 pensionsordningen. 
 
IAS 19.61 Ved ændringer i de ydelser, der vedrører medarbejdernes hidtidige ansættelse i virksomheden, fremkommer en 
IAS 19.67 ændring i den aktuarmæssige beregnede kapitalværdi, der betragtes som pensionsomkostninger vedrørende tid-
 ligere regnskabsår. Hvis de omfattede medarbejdere allerede har opnået ret til den ændrede ydelse, resultatføres 
 ændringen straks. I modsat fald indregnes ændringen i resultatopgørelsen over den periode, hvori medarbejder-
 ne opnår ret til den ændrede ydelse. 
 
 Hensatte forpligtelser 
IAS 37.14 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 virk-
 somhedens økonomiske ressourcer.  
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
IAS 37.36 Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen 
IAS 37.45 at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles 
 til nutidsværdi. 
  
 Ved salg af varer med returret hensættes til dækning af avancen på de varer, der forventes returneret, samt    
 eventuelle omkostninger forbundet med returneringerne. 
  
 Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler på solgte varer inden for garantiperi-
 oden.   
  
IAS 11.36 Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter fra en entreprisekontrakt, ind-
 regnes en hensat forpligtelse svarende til det samlede tab, der forventes på det pågældende arbejde.  
 

IAS 37.72 Ved planlagte omstruktureringer af koncernen hensættes alene til forpligtelser vedrørende omstruktureringer, 
 som på balancedagen er besluttet i henhold til en specifik plan og hvor de berørte parter er oplyst om den over-
 ordnede plan. 
 
IAS 32.60(b) Prioritetsgæld 
IAS 39.43 Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til dagsværdien af det modtagne pro- 
IAS 39.47 venu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret     
IAS 39.9 kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og det beløb, der skal tilbagebetales,  
 indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive 
 rentes metode. 
 
IAS 32.60(b) Leasingforpligtelser 
IAS 17.20 Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles
 på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til laveste værdi af dagsværdien af det leasede aktiv og nutidsværdien 
 af de fremtidige leasingydelser. 
  
IAS 17.25 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. 
 
IAS 17.33 Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperio-
 den. 
 
IAS 32.60(b) Andre finansielle forpligtelser 
IAS 39.43 Andre finansielle forpligtelser, herunder bankgæld og leverandørgæld, måles ved første indregning til dagsvær- 
IAS 39.47 di. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, 
 således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 
 omkostning over låneperioden. 
  
 Periodeafgrænsningsposter 
IAS 1.25 Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgen-
 de regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 Pengestrømsopgørelsen 
IAS 7.18(b) Pengestrømsopgørelsen for henholdsvis moderselskabet og koncernen præsenteres efter den indirekte metode 
 og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og 
 slutning.  
  
IAS 7.39  Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende investe-
 ringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaf-
 felsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.  
   
IAS 7.6,7.13-15 Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter  
 og ændringer i driftskapital, fratrukket den i regnskabsåret betalte selskabsskat henførbar til driftsaktiviteterne. 
  
IAS 7.6,7.16 Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksom- 
IAS 7.43 heder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver. 
 Endvidere indregnes pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver i form af betalte leasingydelser. 
 

IAS 7.6, 7.17 Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i moderselskabets aktiekapital og om- 

 kostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne ak-
 tier samt udbetaling af udbytte. 
 
IAS 7.25,7.26 Pengestrømme i anden valuta end den funktionelle valuta indregnes i pengestrømsopgørelsen ved anvendelse af 
 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.  
 
IAS 7.46 Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko fratrukket even- 

IAS 7.6, 7.7-9 tuelle kassekreditter, der indgår som en integreret del af likviditetsstyringen. 
 
IAS 14.25 Segmentoplysninger 
IAS 14.26 Der gives segmentoplysninger på forretningssegmenter (primær segmentopdeling) og geografiske markeder   
IAS 14.31 (sekundær segmentopdeling). Segmentoplysningerne følger koncernens risici, koncernens regnskabspraksis og 
 interne økonomistyring. 
 
 Segmentindtægter og –omkostninger samt segmentaktiver og –forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan 
 henføres til det enkelte segment, samt de poster, der kan fordeles til 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 im-
 materielle og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. 
 
 Kortfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som er direkte forbundet med driften i segmentet, her-
 under varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, andre tilgodehavender, periode-
 afgrænsningsposter samt 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 samt anden gæld. 
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 Definitioner og beregningsformler  
NTV 2005 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefa-
 linger & Nøgletal 2005”. 
 

 Bruttomargin (%) Bruttoresultat * 100 
Nettoomsætning 

 Overskudsgrad (%) Driftsresultat * 100 
Nettoomsætning 

 Afkast af investeret kapital, ekskl. goodwill (%) EBITA ekskl. goodwillnedskrivninger * 100 
Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill 

 Afkast af investeret kapital, inkl. goodwill (%) EBITA * 100 
Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill 

 Egenkapitalforrentning (%) Resultat * 100 
Moderselskabets gennemsnitlige egenkapital 

 Aktiver/Egenkapital Samlede aktiver 
Egenkapital i alt 

 Finansiel gearing Netto rentebærende gæld 
Egenkapital i alt 

 Gearing af driftsaktiver Investeret kapital ekskl. goodwill 
Egenkapital i alt 

 Nettoomsætning/Investeret kapital, ekskl. goodwill Nettoomsætning 
Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill 

 Nettoarbejdskapital/Nettoomsætning Nettoarbejdskapital 
Nettoomsætning 

 
 Cash Earnings er defineret som årets resultat fordelt til moderselskabets aktionærer tillagt den andel af af- og 
 nedskrivninger og omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse, der kan henføres til moderselskabets ejerandel, 
 og fratrukket resultatandele i associerede virksomheder.  
 
 Investeret kapital er defineret som summen af driftsmæssige immaterielle og materielle langfristede aktiver 
 samt nettoarbejdskapital.  
 
 Nettoarbejdskapital (NWC) er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige om-
 sætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre gældsforpligtelser samt øvrige driftsmæssige kortfristede 
 forpligtelser. 
 
 Beregning af resultat pr. aktie og resultat pr. aktie, udvandet er specificeret i note 18. 
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 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 
 Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger
 på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan  
 være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for 
 skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. 
 

IAS 1.113 Væsentlige regnskabsmæssige skøn 
 I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende 
 væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet: 
 
 Indregning af nettoomsætning 
 Der er i regnskabsåret afholdt omkostninger udbedring af fejl på varer leveret til en af koncernens betydeligste 
 kunder. Varerne blev leveret til kunden i perioden januar til juli 2005 og kort herefter blev fejlen konstateret af 
 kunden. Det blev aftalt med kunden, at fejlene skulle udbedres. Efter aftalen vil koncernen i 2006 og 2007 skul-
 le 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 regnskabs-
 praksis kunne ske indtægtsførsel ved levering eller om indtægtsførsel skulle udskydes indtil fejlene var udbed-
 ret. Salgsværdien af de fejlbehæftede varer er xx mio. kr. 
 
 Ledelsen har foretaget sin vurdering med udgangspunkt i de detaljerede indregningskriterier for salg af varer i 
 IAS 18, Indtægter, herunder i særdeleshed hvorvidt koncernen kan anses for at have overført de væsentligste 
 risici og fordele 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 vurde-
 ring, at indregningskriterierne er opfyldt for det pågældende parti varer og at indregning af varesalget som   
 nettoomsætning derfor kan ske. Der er samtidig indregnet en forpligtelse i balancen svarende til den opgjorte 
 forventede omkostning til udbedring af fejlene, i alt xx mio. kr.   
 
IAS 8.39 Ændring i regnskabsmæssige skøn 
 Årets resultat er negativt påvirket med x.xxx t.kr. før skat som følge af ændring i skøn over nedskrivning af   
 varebeholdninger.  
 
IAS 1.116 Væsentlige forudsætninger og usikkerheder 
IAS 1.120 Værdien 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 årsregnskabet for 2005 er særligt følgende forudsætninger 
 og usikkerheder væsentlige at bemærke, idet de har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede 
IAS 1.122 aktiver og kan nødvendiggøre korrektioner i efterfølgende regnskabsår, såfremt de forudsatte hændelsesforløb  
 ikke realiseres som forventet. 
 
 Genindvinding af immaterielle aktiver frembragt internt i koncernen 
IAS 38.121 I løbet af regnskabsåret har koncernens ledelse revurderet mulighederne for at genindvinde den regnskabsmæs-
 sige værdi af koncernens igangværende udviklingsprojekter, der pr. 31. december 2005 har en regnskabsmæs-
 sig værdi på x.xxx t.kr. 
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 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder (fortsat) 
 Udviklingsprojekterne forløber som forventet og kundeundersøgelser har bekræftet ledelsens tidligere vurde- 
IAS 36.131(b) ringer af salgspotentialet for de pågældende produkter. I løbet af regnskabsåret er ledelsen imidlertid blevet be-
 kendt med, at konkurrerende virksomheder 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 udvik-
 lingsprojekter vil blive genindvundet, bortset fra et enkelt udviklingsprojekt, der er nedskrevet med xxx t.kr.. 
 Ledelsen vil nøje overvåge den fremtidige udvikling på området og foretage yderligere justeringer af de regn-
 skabsmæssige værdier, hvis udviklingen nødvendiggør dette. 
 
 Genindvindingsværdi for goodwill 
 Vurdering af nedskrivningsbehov på indregnede goodwillbeløb kræver opgørelse af kapitalværdier for de pen-
 gestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwillbeløbene er fordelt. Opgørelse af kapitalværdien fordrer et 
 skøn over forventede fremtidige pengestrømme i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed samt fastlæg-
 gelse af en rimelig diskonteringsfaktor. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er pr. 31. december 2005 
 x.xxx t.kr.  
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 3. Segmentoplysninger for koncernen 
 Forretningsmæssige segmenter 
IAS 14.81 Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i tre forretningsmæssige segmenter, der anses 
 for at være koncernens primære segmentopdeling. 
 
 Aktiviteten i de tre forretningsmæssige segmenter er som følger: 
 
 Halvfabrikata: Produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien 
 Elektroniske husholdningsartikler: Produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler 
 Elektroniske måleapparater: Produktion, salg og installation af skræddersyede måleapparater 
 
IFRS 5.41(d) Segmentet elektroniske måleapparater er frasolgt med virkning fra 1. december 2005. Se note 4 vedrørende   
 ophørte aktiviteter. 
 
IAS 14.75 Overførsler af varesalg mv. mellem segmenterne er opgjort til faktiske afregningspriser, der svarer til mar-
 kedspriserne for de pågældende varer, tjenesteydelser mv. 
 
   Elektro-    
   niske hus- Øvrige Fortsæt- Elektro- 
  Halv- holdnings- aktivi- tende ak- niske måle- 
  fabrikata artikler teter tiviteter  apparater Koncern 
  2005 2005 2005 2005 2005 2005 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 14.51 Nettoomsætning til eksterne kunder xxx.xxx xxx.xxx x.xxx xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx 
IAS 14.51 Nettoomsætning mellem segmenter xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Nettoomsætning   xxx.xxx xxx.xxx x.xxx xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 

IAS 14.52 Segmentresultat   x.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xxx xx.xxx   _______ _______ _______  
IAS 14.52A Ikke-fordelte omkostninger     (xx.xxx) (xxx) (xx.xxx) 
 Gevinst ved salg     xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Driftsresultat      xx.xxx xxx xx.xxx 
IAS 14.64 Andel af resultat i associerede 
 virksomheder  x xxx x xxx x xxx   _______ _______ _______  
 Finansielle indtægter     x.xxx x x.xxx 
 Finansielle omkostninger     (x.xxx) (xxx) (x.xxx)      _______ _______ _______ 
 Resultat før skat     xx.xxx xxx xx.xxx 
 Skat af årets resultat     (x.xxx) (xxx) (x.xxx)      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Årets resultat      xx.xxx xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
  
IAS 14.55 Segment aktiver  xxx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx x xxx.xxx   _______ _______ _______  
IAS 14.66 Kapitalandele i associerede  
 virksomheder  x x.xxx x x.xxx x x.xxx   _______ _______ _______  
 Ikke-fordelte aktiver     xx.xxx x xx.xxx      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Aktiver     xxx.xxx x xxx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 14.56 Segment forpligtelser  xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx x xxx.xxx   _______ _______ _______  
 Ikke-fordelte forpligtelser     xxx.xxx x xxx.xxx      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Forpligtelser     xxx.xxx x xxx.xxx      _______ _______ _______ 
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   Elektro-    
   niske hus- Øvrige Fortsæt- Elektro- 
  Halv- holdnings- aktivi- tende ak- niske måle- 
  fabrikata artikler teter tiviteter  apparater Koncern 
  2005 2005 2005 2005 2005 2005 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 3. Segmentoplysninger for  
     koncernen (fortsat) 
IAS 14.57 Tilgange af langfristede immaterielle 
 og materielle aktiver  xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx xxx xx.xxx 
IAS 14.58 Afskrivninger   x.xxx x.xxx xxx xx.xxx x xx.xxx 
IAS 36.129(a) Nedskrivninger af langfristede aktiver xxx xxx xxx xxx x xxx 
 
   Elektro-    
   niske hus- Øvrige Fortsæt- Elektro- 
  Halv- holdnings- aktivi- tende ak- niske måle- 
  fabrikata artikler teter tiviteter  apparater Koncern 
  2004 2004 2004 2004 2004 2004 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 14.51 Nettoomsætning til eksterne kunder xxx.xxx xxx.xxx x.xxx xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx 
IAS 14.51 Nettoomsætning mellem segmenter (xx.xxx) (xx.xxx) (xxx) (xx.xxx) (x.xxx) (xx.xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Nettoomsætning   xxx.xxx xxx.xxx x.xxx xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 14.52 Segmentresultat   xx.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx x.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ 
IAS 14.52A Ikke-fordelte omkostninger     (xx.xxx) (xxx) (xx.xxx)      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Driftsresultat      xx.xxx x.xxx xx.xxx 
IAS 14.64 Andel af resultat i associerede 
 virksomheder  x xxx x xxx x xxx   _______ _______ _______ 
 Finansielle indtægter     xxx x xxx 
 Finansielle omkostninger     (x.xxx) (xxx) (x.xxx)      _______ _______ _______ 
 Resultat før skat     x.xxx x.xxx x.xxx 
 Skat af årets resultat     (x.xxx) (xxx) (x.xxx)      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Årets resultat      x.xxx  xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
  
IAS 14.55 Segment aktiver  xxx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx   _______ _______ _______ 
IAS 14.66 Kapitalandele i associerede  
 virksomheder  x x.xxx x x.xxx x x.xxx   _______ _______ _______ 
 Ikke-fordelte aktiver     xx.xxx x xx.xxx      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Aktiver     xx.xxx xx.xxx xxx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 14.56 Segment forpligtelser  xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx xxx.xxx   _______ _______ _______ 
 Ikke-fordelte forpligtelser     xxx.xxx x xxx.xxx      _______ _______ _______ 
IAS 14.67 Forpligtelser     xxx.xxx x.xxx xxx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 14.57 Tilgange af langfristede immaterielle 
 og materielle aktiver  xx.xxx xx.xxx xxx xx.xxx xxx xx.xxx 
IAS 14.58 Afskrivninger   x.xxx x.xxx xxx xx.xxx xxx xx.xxx 
IAS 36.129(a) Nedskrivninger af langfristede aktiver xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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 3. Segmentoplysninger for koncernen (fortsat) 
 Geografiske segmenter 
IAS 14.81 Koncernens aktiviteter er primært lokaliseret i Danmark, de øvrige EU-lande samt USA.  
 
IAS 14.69(a) Nedenstående tabel specificerer koncernens varesalg mv. fordelt på geografiske markeder. Der er ikke taget 
 hensyn til varernes oprindelsessted. 
 
              Omsætning til eksterne kunder fordelt på geografiske markeder 
         Fortsættende aktiviteter   Ophørte aktiviteter                 I alt 

  2005 2004 2005 2004 2005 2004 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 Danmark  xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
 Øvrige EU-lande  xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
 USA  xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx 
 Andre geografiske markeder  xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
   xxx.xxx xxx.xxx xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 14.69(b),(c) Nedenstående tabel specificerer de regnskabsmæssige værdier og årets tilgange af materielle og immaterielle 
 langfristede aktiver fordelt på geografiske områder ud fra aktivernes fysiske placering. 
 
  Regnskabsmæssige 
  værdier af imma- Tilgange af imma- 
  terielle og materielle terielle og materielle 
  langfristede aktiver langfristede aktiver 
    2005 2004 2005 2004 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

 Danmark    xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Øvrige EU-lande    x.xxx x.xxx xxx xxx 
 USA    x.xxx x.xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
     xx.xxx xx.xxx xxx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ _______ 
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 4. Ophørte aktiviteter 
IFRS 5.30 Den 14. maj 2005 indgik Jens Jensen Holding A/S aftale om salg af aktiviteten elektroniske måleapparater. 
 

IFRS 5.41(a) Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i 2004 og skyldes, at produkterne i dette seg- 

IFRS 5.41(b) ment er væsentlig forskellig fra koncernens øvrige fokusområder og at omsætningen indenfor dette område har 
 været faldende de seneste år som følge af bl.a. manglende fokus og udvikling af nye produkter. Fra-
 salget er gennemført med virkning pr. 1. december 2005, hvorefter kontrollen over den pågældende aktivitet er 
 overgået til køber.   
  
 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  Den ophørte aktivitet har påvirket resultatopgørelsen  
  således: 
 
IFRS 5.34 xxx xxx Resultat for perioden frem til overdragelse af kontrol  xxx xxx 
IFRS 5.33(b)   Nedskrivning af langfristede aktiver til dagværdi fratrukket 
 (xx) (xx) forventede salgsomkostninger  (xx) (xx) 
IFRS 5.41(c) x x.xxx Gevinst ved salg af langfristede aktiver bestemt for salg x.xxx x 
IAS 12.81(h) x (xxx) Skat af gevinst ved salg  (xxx) x  _______ _______   _______ _______ 
 xxx xxx Påvirkning af årets resultat  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IFRS 5.33(b)  Resultat for perioden frem til overdragelse af kontrol  
IFRS 5.34  1. december 2005 kan specificeres således: 
 
 xx.xxx xx.xxx Nettoomsætning  xx.xxx xxx.xxx 
 (xx.xxx) (xx.xxx) Produktionsomkostninger  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Bruttofortjeneste  xx.xxx xx.xxx 
 (xx.xxx) (xx.xxx) Distributionsomkostninger  (xx.xxx) (xx.xxx) 
 (x.xxx) (x.xxx) Administrationsomkostninger  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Resultat af primær drift  x.xxx x.xxx 
 (xxx) (xxx) Finansielle omkostninger  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Resultat før skat  x.xxx x.xxx 
IAS 12.81(h) (xxx) (xxx) Skat af årets resultat  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Årets resultat  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IFRS 5.33(c)  Den ophørte aktivitet har i regnskabsåret bidraget med  
IFRS 5.34  følgende pengestrømme: 
 
 x.xxx x.xxx Pengestrømme vedrørende drift  x.xxx x.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Pengestrømme vedrørende investeringer  (x.xxx) (x.xxx) 
 (x.xxx) (x.xxx) Pengestrømme vedrørende finansiering  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
  Den regnskabsmæssige værdi af de afhændede aktiver og  
  forpligtelser indgår i note 20, langfristede aktiver bestemt 
   for salg.  



Jens Jensen Holding A/S  47

Ref. Noter 

 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 

   5. Nettoomsætning 
IAS 18.35(b) xxx.xxx xxx.xxx Varesalg  xxx.xxx xxx.xxx 
IAS 18.35(b) xx.xxx xx.xxx Levering af tjenesteydelser  x x 
IAS 11.39(a) xx.xxx xx.xxx Indtægter fra entreprisekontrakter  xx.xxx xx.xxx 
IAS 18.35(b) x.xxx x.xxx Huslejeindtægter  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xxx.xxx xxx.xxx   xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
   6. Produktionsomkostninger 
IAS 2.36(d) xx.xxx xx.xxx Vareforbrug  xxx.xxx xx.xxx 
IAS 2.36(e) x.xxx x.xxx Nedskrivning af varebeholdninger  x.xxx x.xxx 
IAS 38.126 x.xxx x.xxx Forsknings- og udviklingsomkostninger, jf. note 7  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Af- og nedskrivninger, jf. note 11  x.xxx x.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Øvrige produktionsomkostninger  xxx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xxx.xxx xxx.xxx   xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
   7. Forsknings- og udviklingsomkostninger 
 x.xxx x.xxx Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger  x.xxx x.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Udviklingsomkostninger indregnet som immaterielle aktiver (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 20.31   Modtagne offentlige tilskud til delvis dækning af afholdte 
IAS 20.39(b) (xxx) (xxx) forskningsomkostninger  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 1.93   8. Personaleomkostninger 
ÅRL § 98a xxx xxx Bestyrelseshonorar  xxx xxx 
 xx.xxx xx.xxx Gager og lønninger  xx.xxx xx.xxx 
 x.xxx x.xxx Bidragsbaserede pensionsordninger, jf. note 10  x.xxx x.xxx 
 x x Ydelsesbaserede pensionsordninger, jf. note 10  xxx xxx 
 x.xxx x.xxx Andre omkostninger til social sikring  x.xxx x.xxx 
IFRS 2.51(a) xxx xxx Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9  xxx xxx 
 x.xxx x.xxx Øvrige personaleomkostninger  x.xxx x.xxx 
IAS 20.31,39(b)  (xxx) (xxx) Offentlige tilskud relateret til personaleomkostninger  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xxx.xxx xxx.xxx   xxx.xxx xxx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 1.93   Personaleomkostningerne er fordelt således: 
 xx.xxx xx.xxx Produktionsomkostninger  xx.xxx xx.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Distributionsomkostninger  xx.xxx xx.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Administrationsomkostninger  x.xxx xx.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Arbejdsløn medgået til udviklingsomkostninger  (x.xxx) (x.xxx) 
 (x.xxx) (x.xxx) Arbejdsløn medgået til fremstilling af varebeholdninger (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Personaleomkostninger for fortsættende aktiviteter  xx.xxx xx.xxx 
 
 xx.xxx xx.xxx Personaleomkostninger for ophørte aktiviteter  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xxx.xxx xx.xxx   xx.xxx xxx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004  _______ _______   _______ _______ 

   8. Personaleomkostninger (fortsat) 
ÅRL § 68 xxx xxx Gennemsnitligt antal medarbejdere  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 

 
 Vederlag til nøglemedlemmer af ledelsen 
ÅRL § 98b Medlemmer af moderselskabets direktion og bestyrelse samt andre ledende medarbejdere er vederlagt således: 

 Koncern 
   Andre 
   ledende 
IAS 24.22 Bestyrelse Direktion medarbejdere 
  2005 2004 2005 2004 2005 2004 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 24.16(a) Bestyrelseshonorar  xxx xxx x x x x 
IAS 24.16(a) Gager og lønninger  x x x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 24.16(b) Pension  x x xxx xxx x.xxx x.xxx 
IAS 24.16(e) Aktiebaseret vederlæggelse  x x xxx xxx xxx xxx    _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 24.16   xxx xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 Moderselskab 
   Andre 
   ledende 
IAS 24.22 Bestyrelse Direktion medarbejdere 
  2005 2004 2005 2004 2005 2004 
  t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 24.16(a) Bestyrelseshonorar  xxx xxx x x x x 
IAS 24.16(a) Gager og lønninger  x x x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 24.16(b) Pension  x x xxx xxx x.xxx x.xxx 
IAS 24.16(e) Aktiebaseret vederlæggelse  x x xxx xxx xxx xxx    _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
IAS 24.16   xxx xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 
ÅRL § 98b Direktionen og en række ledende medarbejdere er omfattet af særlige bonusordninger afhængig af individuelt 
 fastsatte resultatmål. Ingen medarbejdere har bonusordninger, der udgør mere end xx % af de pågældende med-
 arbejderes grundløn.  
 
ÅRL § 98b Såfremt medlemmer af moderselskabets direktion fratræder i forbindelse med en overtagelse af koncernen beta- 
IAS 24.16(d) les ud over sædvanlig gage i opsigelsesperioden (xx måneder) en særlig fratrædelsesgodtgørelse svarende til de 
 seneste to års gage.  
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IFRS 2.44 9. Aktiebaseret vederlæggelse 
 Egenkapitalordninger 
IFRS 2.45(a) Moderselskabets direktion og xx øvrige ledende medarbejdere fik 15. november 2003 mulighed for i perioden 
 2005-2007 at nytegne aktier op til x % (heraf x % til direktionen) af den daværende aktiekapital til en kurs be-
 regnet som den indre værdi 31. december 2002 reguleret for foreslået udbytte og forrentet med xx % p.a. Ud-
 nyttelse af tegningsretten er betinget af, at tegningsretindehaveren er i uopsagt stilling på udnyttelsestidspunk-
 tet. Der er ikke øvrige betingelser for retserhvervelse. Der gælder særlige bestemmelser vedrørende sygdom og 
 død samt ved ændringer i selskabets kapitalforhold mv. 
 
 Tegningen kan højst ske med x/x pr. år. Der kan således i udnyttelsesperioden maksimalt nytegnes nom. x.xxx 
 t.kr. (xxx t.kr. pr. år) til kurser i intervallet x.xxx-x.xxx, svarende til en kursværdi på i alt x.xxx t.kr. Tegnings-
 rettighederne kan udelukkende afregnes i aktier. 
 
IFRS 2.46 På tildelingstidspunktet blev dagsværdien af tegningsretterne til udnyttelse i 2005, 2006 og 2007 opgjort til 
 henholdsvis xxx kr., xxx kr. og xxx kr. Dagsværdierne blev opgjort med udgangspunkt i Minimum Value Ap- 
IFRS 2.47(a) proach-modellen baseret på følgende variable: 
 
        Tegnings- 
        retter 
        tildelt 
        i 2003        _______ 

 Skønnet dagsværdi af aktie (kr.)       x.xxx 
 Udnyttelseskurs for tegningsretter til udnyttelse i 2005 (kr.)     x.xxx 
 Udnyttelseskurs for tegningsretter til udnyttelse i 2006 (kr.)     x.xxx 
 Udnyttelseskurs for tegningsretter til udnyttelse i 2007 (kr.)     x.xxx 
 Forventet løbetid for tegningsretter til udnyttelse i 2005 (måneder)    xx 
 Forventet løbetid for tegningsretter til udnyttelse i 2006 (måneder)    xx 
 Forventet løbetid for tegningsretter til udnyttelse i 2007 (måneder)    xx 
 Gennemsnitligt udbytte pr. aktie (kr.)      xxx 
 Risikofri rente (% p.a.)       x,x 
 
IFRS 2.50 De på tildelingstidspunktet opgjorte dagsværdier for tegningsretterne indregnes forholdsmæssigt i resultatopgø- 
 relsen som en personaleomkostning over perioden frem til udnyttelsestidspunktet. I indeværende regnskabsår er 
IFRS 2.51(a) resultatført xxx t.kr. (2004: xxx t.kr.). 
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        Gennem- 
      Andre  snitlig 
      ledende  udnyt- 
      medar-  telses- 
     Direktion bejdere I alt kurs- 
IFRS 2.45(b)     stk. stk. stk.  kr.     _______ _______ _______ _______ 

IFRS 2.44 9. Aktiebaseret vederlæggelse (fortsat) 
 Egenkapitalordninger 
 Udestående tegningsretter 01.01.2004   xxx x.xxx x.xxx xxx     _______ _______ _______  
 Udestående tegningsretter 31.12.2004    xxx x.xxx x.xxx xxx     _______ _______ _______  
 
 Udestående tegningsretter 01.01.2005   xxx x.xxx x.xxx xxx 
IFRS 2.45(c) Udnyttet i året    xxx xxx xxx xxx 
 Bortfaldet i året    xx xx xx xxx     _______ _______ _______  
 Udestående tegningsretter 31.12.2005   xxx xxx x.xxx xxx     _______ _______ _______  
  
IFRS 2.45(d) Udestående tegningsretter: 
 Tildelt i 2003 til udnyttelse i 2006    xxx xxx xxx xxx 
 Tildelt i 2003 til udnyttelse i 2007    xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______  
     xxx xxx x.xxx xxx     _______ _______ _______  
 
IFRS 2.45(c) Den beregnede dagsværdi af de i regnskabsåret udnyttede tegningsretter var på udnyttelsestidspunktet xxx kr. 
 pr. aktie. De udestående tegningsretter har en gennemsnitlig restløbetid på x,x år (2004: x,x år). 
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 10. Pensionsordninger 
 Koncernen har indgået såvel bidragsbaserede som ydelsesbaserede pensionsordninger. Moderselskabet har   
 alene indgået bidragsbaserede ordninger. 
 
 I bidragsbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et bestemt bidrag til et pensions-
 selskab 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 skal udbetales til medarbejderen. 
 
 I ydelsesbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at betale en bestemt ydelse, når en forudaftalt 
 begivenhed indtræffer, og har risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed, 
 invaliditet mv. for så vidt angår det beløb, der skal udbetales til medarbejderen. 
 
IAS 19.120A(b) Koncernen har indgået ydelsesbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne i den engelske 
 dattervirksomhed Jens Jensen Ltd. Pensionsordningerne giver medarbejderne ret til en pension på mellem xx % 
 og xx % af lønnen, hvis medarbejderen ved fratræden har en alder på minimum xx år.  
 
 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 

IAS 19.46 x.xxx x.xxx Bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 x x Pensionsomkostninger vedrørende regnskabsåret  xxx xxx 
 x x Beregnede renter vedrørende pensionsforpligtelsen  xxx xxx 
 x x Forventet afkast på ordningernes aktiver  xxx xxx 
 x x Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår xx xx 
 x x Tab som følge af nedskæringer, indfrielse mv.  xx xx 
   Indregnet aktuarmæssigt tab på ordningernes aktiver 
 x x og forpligtelser  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
IAS 19.120A(g)  x x Omkostninger vedrørende ydelsesbaserede ordninger xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
  x.xxx x.xxx Resultatførte pensionsomkostninger i alt  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 19.120A(g)   Pensionsomkostningerne er fordelt således i resultat- 
   opgørelsen: 
 xxx xxx Produktionsomkostninger  xxx xxx 
 xxx xxx Distributionsomkostninger  xxx xxx 
 xxx xxx Administrationsomkostninger  x.xxx x.xxx 
 xxx xxx Ophørte aktiviteter  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
  x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 x x Forpligtelse ydelsesbaserede pensionsordninger 01.01  xxx xxx 
 x x Resultatført i året  xxx xxx 
 x x Koncernens indbetalinger til ordningernes aktiver  xxx (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
  x x Forpligtelse ydelsesbaserede pensionsordninger 31.12 x.xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
   10. Pensionsordninger (fortsat) 
IAS 19.120A(f)   Pensionsforpligtelsen kan specificeres således: 
 x x Nutidsværdi af ydelsesbaserede ordninger  x.xxx x.xxx 
 x x Dagsværdi af ordningernes aktiver  x.xxx (x.xxx) 
 x x Ikke-indregnede aktuarmæssigt tab  xxx xx  _______ _______   _______ _______ 
  x x   x.xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 x x Forventet afkast på ordningernes aktiver  xxx xxx 
IAS 19.120A(m) x x Faktisk afkast af ordningernes aktiver  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
  x x Ikke-indregnede aktuarmæssige tab  xx xx  ______: _______   _______ _______ 
 
   Da det akkumulerede aktuarmæssige tab pr. 01.01.2005 
   ikke overstiger den numeriske værdi af 10% af pensions- 
   forpligtelserne eller af 10% af dagsværdien af pensions- 
   aktiverne i den enkelte ordning, er der ikke i regnskabs- 
   året 2005 indregnet fordeling af aktuarmæssige tab. 
 
   Den seneste aktuarmæssige opgørelse af pensionsforplig- 
   telserne vedrørende de ydelsesbaserede pensionsordninger  
   er foretaget pr. 31. december 2005 af Aktuar Service A/S. 
 
   De aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen er  
   baseret på følgende faktorer: 
   Gennemsnitlig benyttet diskonteringsfaktor (%)  x,x x,x 
   Forventet afkast på ordningernes aktiver (%)  x,x x,x 
   Forventet fremtidig lønstigningstakt (%)  x,x x,x 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 

IAS 1.93   11. Af- og nedskrivninger 
IAS 38.118(d) x.xxx x.xxx Afskrivninger, immaterielle aktiver  x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(d) xxx xxx Nedskrivninger, immaterielle aktiver  xxx xxx 
 xx.xxx xx.xxx Afskrivninger, materielle aktiver  x.xxx xx.xxx 
 (xxx) (xxx) Gevinst ved salg af materielle aktiver  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx 14.023  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 1.93   Af- og nedskrivninger er fordelt således: 
 x.xxx x.xxx Produktionsomkostninger  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Distributionsomkostninger  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Administrationsomkostninger  x.xxx x.xxx 
 xxx xxx Afskrivninger indregnet i kostpris for immaterielle aktiver xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 36.126(a)   Årets nedskrivninger af immaterielle aktiver er resultatført 
IAS 36.131 (a)   under produktionsomkostninger. 
 
   12. Andre driftsindtægter 
 xxx xxx Dagsværdiregulering af investeringsejendom  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xxx xxx   xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
   13. Indtægter af kapitalandele i datter- 
         virksomheder 
  xxx xxx Udbytte fra Jens Jensen Salg A/S  _______ _______ 
 
   14. Indtægter af kapitalandele i associerede 
         virksomheder 
 xxx xxx Udbytte fra Aage Aagesen A/S  _______ _______ 
 
   Andel af resultat før skat  xxx xxx 
   Urealiseret intern fortjeneste på varebeholdninger  xxx (xxx)      _______ _______ 
     xxx xxx 
 
   Skat af resultat i associeret virksomhed  (xxx) (xx)      _______ _______ 
     xxx xxx      _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 

IAS 18.35(b)   15. Finansielle indtægter 
IAS 32.94(h) x.xxx x.xxx Renter af bankindeståender mv.  x.xxx x.xxx 
IAS 32.94(h) xxx xxx Renter af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder - - 
IAS 32.94(h) xxx xxx Udbytte fra andre kapitalandele  xxx xxx 
IAS 32.94(h) xxx xxx Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter xxx xxx 
IAS 32.94(h)   Dagsværdireguleringer overført fra egenkapital vedrørende 
 xxx xxx finansielle aktiver disponible for salg  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

   16. Finansielle omkostninger 
IAS 32.94(h) x.xxx x.xxx Renter på prioritets- og bankgæld  x.xxx x.xxx 
IAS 32.94(h) xxx xxx Renter på finansielle leasingforpligtelser  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Finansieringsomkostninger   x.xxx x.xxx 
 

IAS 23.29(b) (xxx) (xxx) Heraf indregnet i kostpris for langfristede aktiver  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx 
 
IAS 32.94(h) xxx xxx Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter xxx xxx 
IAS 32.94(h)   Tab på finansielle instrumenter indgået til sikring 
 xxx xxx af dagsværdier  xxx xxx 
IAS 21.52(a) xx xx Valutakursgevinster/tab, netto  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
IAS 1.35

 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
    Finansieringsomkostninger indregnet i kostprisen for  
    langfristede aktiver er beregnet med udgangspunkt i  
    regnskabsårets afholdte omkostninger og en rentesats på  
    x % (2004: x %) baseret på de samlede gennemsnitlige 
    finansieringsomkostninger i koncernen. 
 

IAS 12.79   17. Skat af årets resultat 
 x.xxx x.xxx Aktuel selskabsskat  x.xxx x.xxx 
 x.xxx (xxx) Ændring i udskudt skat  (xxx) x.xxx 
 xx xx Regulering vedrørende tidligere regnskabsår  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Fortsættende aktiviteter  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 xxx xxx Aktuel selskabsskat  xxx xxx 
 xxx (xxx) Ændring i udskudt skat  (xxx) xxx 
 xx xx Regulering vedrørende tidligere regnskabsår  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
 xxx (xxx) Ophørte aktiviteter  (xxx) xxx  _______ _______   _______ _______ 

 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 17. Skat af årets resultat (fortsat) 
 Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er for danske virksomheder beregnet ud fra en skatteprocent på xx % 
 (2004: xx %). For udenlandske virksomheder er anvendt det pågældende lands aktuelle skatteprocent. 
 
  Koncern 

IAS 12.81(c)    2005 2005 2004 2004 
     t.kr. % t.kr. %     _______ _______ _______ _______ 

 Resultat før skat for fortsættende aktiviteter   xx.xxx  xx.xxx 
 Resultat før skat for ophørte aktiviteter   (xxx)  x.xxx     _______  _______ 
 Resultat før skat    xx.xxx  xx.xxx     _______  _______ 

 
 Skat ved en skatteprocent på xx % (2004: xx %)  x.xxx xx x.xxx xx 
IAS 12.81(d) Effekt af ændret skatteprocent    (xxx) (x) (x) (x) 
 Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede omkostninger x.xxx x x.xxx x 
 Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige avancer mv.  (xxx) (x) (xxx) (x) 
 Effekt af forskelle i skatteprocenter for udenlandske 
 virksomheder    xx x xx x     _______ _______ _______ _______ 
 Årets effektive skatteprocent    x.xxx xx x.xxx xx     _______ _______ _______ _______ 

 
IAS 12.81(a) Udover den resultatførte skat er der indregnet en skatteomkostning direkte på egenkapitalen i form af en æn-
 dring i udskudt skat på xx t.kr. (2004: xx t.kr.).  

 
  Moderselskab 

    2005 2005 2004 2004 
IAS 12.81(c)     t.kr. % t.kr. %     _______ _______ _______ _______ 

 Resultat før skat for fortsættende aktiviteter   xx.xxx  x.xxx 
 Resultat før skat for ophørte aktiviteter   (xxx)  x.xxx     _______  _______ 
 Resultat før skat    xx.xxx  xx.xxx     _______  _______ 

 
 Skat ved en skatteprocent på xx % (2004: xx %)  x.xxx xx x.xxx xx 
IAS 12.81(d) Effekt af ændret skatteprocent    (xxx) (x) (x) (x) 
 Skattemæssig værdi af ikke-fradragsberettigede omkostninger x.xxx x x.xxx x 
 Skattemæssig værdi af ikke-skattepligtige avancer mv.  (xxx) (x) (xxx) (x) 
 Effekt af forskelle i skatteprocenter for udenlandske 
 virksomheder    xx x xx x     _______ _______ _______ _______ 
 Årets effektive skatteprocent    x.xxx xx x.xxx xx     _______ _______ _______ _______ 

 
IAS 12.81(a) Udover den resultatførte skat er der indregnet en skatteomkostning direkte på egenkapitalen i form af en æn-
 dring i udskudt skat på xx t.kr. (2004: xx t.kr.).  

 



Jens Jensen Holding A/S  56

Ref. Noter 

      2005 2004 
      t.kr. t.kr.       _______ _______ 

 18. Resultat pr. aktie 
 Beregningen af resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: 
IAS 33.70(a) Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning af resultat pr. aktie xx.xxx xx.xxx 
IAS 33.70(a) Resultateffekt efter skat af ændringer i indtægter og omkostninger, hvis der sker 
 konvertering af eksisterende tegningsrettigheder mv. (xxx) (xxx)       _______ _______ 
IAS 33.70(a) Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie   xx.xxx xx.xxx       _______ _______ 
  
      2005 2004 
      stk. stk.       _______ _______ 

IAS 33.70(b) Gennemsnitligt antal udstedte aktier xx.xxx xx.xxx 
IAS 33.70(b) Gennemsnitlig antal egne aktier (x.xxx) (xxx)       _______ _______ 
IAS 33.70(b) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie xx.xxx xx.xxx 
 
 Udestående tegningsretters gennemsnitlige udvandingseffekt x.xxx x.xxx       _______ _______ 
IAS 33.70(b) Antal aktier anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie   xx.xxx xx.xxx       _______ _______ 
 
 Beregningen af resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter er baseret på følgende  
 grundlag : 
 
      2005 2004 
      t.kr. t.kr.       _______ _______ 

IAS 33.70(a) Resultat til moderselskabets aktionærer      xx.xxx xx.xxx 
IAS 33.70(a) Resultat fra ophørte aktiviteter      (xxx) (xxx)       _______ _______ 
IAS 33.70(a) Resultat anvendt til beregning af resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter  xx.xxx xx.xxx 
 
IAS 33.70(a) Effekten efter skat af ændringer i indtægter og omkostninger, hvis der sker 
 konvertering af eksisterende tegningsrettigheder mv. (xxx) (xxx)       _______ _______ 
IAS 33.70(a) Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie for fortsættende 
 aktiviteter      xx.xxx xx.xxx       _______ _______ 
  
IAS 33.70(b) Antallet af aktier samt udvandet antal aktier er det samme som ved beregning af resultat pr. aktie for både fort-
 sættende og ophørte aktiviteter. 
 
IAS 33.68 Resultat pr. aktie  for den ophørte  aktivitet er xx,x kr.  (2004: xx,x kr. pr. aktie) og det udvandede resultat pr. 
 aktie for den ophørte aktivitet er xx,x kr. (2004: xx,x kr. pr. aktie)., beregnet på baggrund af den ophørte aktivi-
 tets resultatpåvirkning med xxx t.kr. (2004: xxx kr.) og antallet af aktier, jf. ovenfor. 
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 18. Resultat pr. aktie (fortsat) 
IAS 33.64 Ændringerne i anvendt regnskabspraksis i forbindelse med overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er 
 beskrevet i note 1 og note 55. I det omfang at ændringerne har påvirket resultatopgørelsen for 2004 har de lige-
 ledes påvirket beløbene for resultat pr. aktie. Nedenstående oversigt opsummerer indvirkningen på henholdsvis 
 resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie: 
 
       Effekt 
      Effekt på udvan- 
      på resul- det resul- 
      tat pr. tat pr. 
      aktie aktie 
      2004 2004 
      kr. kr.       _______ _______ 

 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse     x,x x,x 
 Tilbageførsel af goodwillafskrivninger     x,x x,x 
 Tilbageførsel af amortisering af negativ goodwill    x,x x,x 
 Måling af investeringsejendomme til dagsværdi     x,x x,x 
 Revurdering af restværdier og komponentopdeling for materielle aktiver   x,x x,x 
 Tilbageførsel af værdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg  x,x x,x 
 Indregning af gevinster på afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder 
 sikringskriterierne      x,x x,x       _______ _______ 
 Samlet effekt på resultat pr. aktie     x,x x,x       _______ _______ 
 

 19. Udbytte 
IAS 1.95 Den 23. maj 2005 udbetalte Jens Jensen Holding A/S udbytte til aktionærerne på x.xxx t.kr., svarende til xxx 
 kr. pr. aktie. I maj 2004 blev udbetalt udbytte på x.xxx t.kr., svarende til xxx kr. pr. aktie. 
 
IAS 1.125(a) For regnskabsåret 2005 har bestyrelsen foreslået et udbytte på x.xxx t.kr., svarende til xxx kr. pr. aktie, der vil 
IAS 10.13 blive udbetalt til aktionærerne umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling den 25. 
 maj 2006 forudsat, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udbyttet er betinget af general-
 forsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 31. december 2005. Udbyt-
 tet vil blive udbetalt til de aktionærer, der pr. 21. april 2006 er registreret i selskabets aktiebog. 
 



Jens Jensen Holding A/S  58

Ref. Noter 

 20. Langfristede aktiver bestemt for salg 
IFRS 5.41 På bestyrelsesmødet den 20. december 2005 besluttede bestyrelsen i Jens Jensen Holding A/S af afhænde en af 
 koncernens produktionslinier i segmentet elektroniske husholdningsartikler. Der har efterfølgende været ført 
 forhandlinger med forskellige potentielle købere af den pågældende produktionslinie. Produktionslinien forven-
 tes afhændet indenfor 12 måneder og aktiver samt forpligtelser knyttet til den pågældende produktionslinie er i 
 balancen pr. 31. december 2005 klassificeret som langfristede aktiver bestemt for salg, jf. nedenfor. Provenuet 
 fra salget af produktionslinien forventes at overstige de regnskabsmæssige værdier af de tilknyttede aktiver og 
 forpligtelser. 
 
IFRS 5.41 Med virkning pr. 1. december 2005 har koncernen afhændet aktiviteten elektroniske måleapparater. Beslutnin-
 gen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i 2004. Aktiviteten er præsenteret som en ophørt aktivi-
 tet, jf. note 4. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver og tilknyttede forpligtelser pr. 31. december 2004 er præ- 
 senteret som langfristede aktiver bestemt for salg, jf. nedenfor.  
 
 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
IFRS 5.38  Regnskabsmæssig værdi af langfristede aktiver bestemt  
IFRS 5.40  for salg og tilknyttede forpligtelser: 
 
 x.xxx x Goodwill  x x.xxx 
 x.xxx x Øvrige immaterielle aktiver  x x.xxx 
 xx.xxx x.xxx Materielle aktiver  x.xxx xx.xxx 
 x.xxx x.xxx Varebeholdninger  x.xxx x.xxx  :_______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx x.xxx Langfristede aktiver bestemt for salg  x.xxx xx.xxx 
 
   Leverandørgæld og andre forpligtelser tilknyttet 
 (x.xxx) (x.xxx) langfristede aktiver bestemt for salg  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx x.xxx Nettoaktiver bestemt for salg  x.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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  Koncern 
       Igang- 
    Færdig- Erhver-  værende 
    gjorte vede pa-   udvik- 
    udviklings- tenter og    lingspro- 
    projekter licenser Goodwill jekter 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

 21. Immaterielle aktiver 
IFRS 3.74,3.75 Kostpris 01.01.2004    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(c) Overførte akkumulerede af- og nedskrivninger   0 0 (xxx) 0 
IAS 38.118(e) Valutakursreguleringer    x x xx x 
IAS 38.118(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Tilgang af egenudviklede aktiver    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Kostpris 31.12.2004     x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 01.01.2004    (x.xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Overført til kostpris    0 0 xxx 0 
IAS 38.118(e) Årets afskrivninger    (x.xxx) (xxx) 0 0 
IAS 38.118(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved salg af virksomheder   xxx xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved afgange    xxx xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 31.12.2004    (xxx) (x.xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2004    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 

 
IFRS 3.74,3.75 Kostpris 01.01.2005    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(c) Overførte akkumulerede af- og nedskrivninger   0 0 (xxx) 0 
IAS 38.118(e) Valutakursreguleringer    x x xx x 
IAS 38.118(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Tilgang af egenudviklede aktiver    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Kostpris 31.12.2005     x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 01.01.2005    (x.xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Overført til kostpris    0 0 xxx 0 
IAS 38.118(e) Årets afskrivninger    (x.xxx) (xxx) 0 0 
IAS 38.118(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved salg af virksomhed   xxx xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved afgange    xxx xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 31.12.2005    (xxx) (x.xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2005    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
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  Moderselskab 
       Igang- 
     Færdig- Erhver- værende 
     gjorte vede pa- udvik- 
     udviklings- tenter og   lingspro- 
     projekter licenser jekter 
     t.kr. t.kr. t.kr.      _______ _______ _______ 

 21. Immaterielle aktiver (fortsat) 
IFRS 3.74,3.75 Kostpris 01.01.2004     x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(c) Tilgang ved virksomhedsovertagelser    x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Tilgang af egenudviklede aktiver     x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Afgang ved salg af virksomheder     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Afgange     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg   (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Kostpris 31.12.2004      x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 01.01.2004     (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Årets afskrivninger     (x.xxx) (x.xxx) 0 
IAS 38.118(e) Årets nedskrivninger     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved salg af virksomheder    xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved afgang     xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg   xxx xxx xxx      _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 31.12.2004     (x.xxx) (x.xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2004     x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 

 
IFRS 3.74,3.75 Kostpris 01.01.2005     x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser    x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Tilgang af egenudviklede aktiver     x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 38.118(e) Afgang ved salg af virksomheder     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Afgange     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg   (xxx) (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 Kostpris 31.12.2005      x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 01.01.2005     (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Årets afskrivninger     (x.xxx) (x.xxx) 0 
IAS 38.118(e) Årets nedskrivninger     (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved salg af virksomheder    xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Tilbageførsel ved afgang     xxx xxx xxx 
IAS 38.118(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg   xxx xxx xxx      _______ _______ _______ 
IAS 38.118(c) Af- og nedskrivninger 31.12.2005     (x.xxx) (x.xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2005     x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
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 21. Immaterielle aktiver (fortsat) 
 Goodwill 
IAS 36.134(a) Goodwill opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fordeles på overtagelsestidspunktet til de 
 pengestrømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af overtagelsen. Den regn-
 skabsmæssige værdi af goodwill er fordelt således på de respektive pengestrømsfrembringende enheder: 
 
      2005 2004 
      t.kr. t.kr.       _______ _______ 

 Elektroniske husholdningsartikler 
 Jens Jensen Holding A/S  (flere pengestrømsfrembringende enheder) x.xxx x.xxx 
 Jens Jensen Ltd., England (selvstændig pengestrømsfrembringende enhed) xxx xxx 
 Jens Jensen Salg Inc., USA (selvstændig pengestrømsfrembringende enhed) xxx xxx       _______ _______ 
       x.xxx x.xxx       _______ _______ 
 
 Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der er indikatorer på værdi-
 forringelse.  
  
IAS 36.134  Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt  
(c)-(d) til, opgøres med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi. De væsentligste usikkerheder er i den 
 forbindelse knyttet til fastlæggelse af diskonteringsfaktorer og vækstrater samt forventede ændringer i salgspri-
 ser og produktionsomkostninger i budget- og terminalperioderne. 
 
 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. Dis-
 konteringsfaktorerne fastlægges på en efter skat-basis.  
 
 De fastlagte vækstrater er baseret på brancheprognoser. 
 
 Skønnede ændringer i salgspriser og produktionsomkostninger er baseret på historiske erfaringer samt forvent-
 ninger til fremtidige markedsændringer. 
 
 Til brug for beregning af de pengestrømsfrembringende enheders kapitalværdi er anvendt de pengestrømme,  
 der fremgår af de seneste ledelsesgodkendte budgetter for de kommende fem regnskabsår. For regnskabsår 
 efter budgetperioden er sket ekstrapolation af pengestrømmene i den seneste budgetperiode korrigeret for en 
 vækstfaktor i terminalperioden på 0,5%, når der tages hensyn til en forventet inflationsrate på 2,5%. Den an-
 vendte vækstrate overstiger ikke den gennemsnitlige forventede langsigtede vækstrate for de pågældende mar-
 keder. 
 
IAS 36.130(g) De anvendte diskonteringsfaktorer kan specificeres således på de enkelte pengestrømsfrembringende enheder: 
 
      Efter skat Før skat 
      % %       _______ _______ 

 Jens Jensen Holding A/S      x,x x,x 
 Jens Jensen Ltd., England      x,x x,x 
 Jens Jensen Salg, Inc., USA      x,x xx,x 
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 21. Immaterielle aktiver (fortsat) 
 Øvrige immaterielle aktiver 
IAS 38.118(a) Bortset fra goodwill anses alle immaterielle aktiver for at have bestemmelige brugstider, som aktiverne afskri-
 ves over, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis.  
 
IAS 38.122 (b) Jens Jensen koncernen patenterer i vidt omfang sine opfindelser. Særligt indenfor segmentet elektroniske hus-
 holdningsartikler er der i de seneste år udviklet en række nye produkter, der alle er patenterede. Patenterne er 
 afgørende for at koncernen kan fastholde sin markedsposition på dette segment. Pr. 31. december 2005 var den 
 regnskabsmæssige værdi af disse patenter x.xxx t.kr. (2004: x.xxx t.kr.). Den gennemsnitlige restløbetid på pa-
 tentrettighederne er 6 år. 
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  Koncern 
     Pro-   
     duktions- Andre Anlæg 
    Grunde og anlæg og  anlæg  under 
    bygninger maskiner mv. opførelse 
IAS 16.74(b)    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

 22. Materielle aktiver 
IAS 16.73(d) Kostpris 01.01.2004    xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    xx xx xx xx 
IAS 16.73(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 16.73(e) Tilgange    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Kostpris 31.12.2004     xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 01.01.2004    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    (xx) (xx) (xx) (xx) 
IAS 16.73(e) Årets afskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) 0 
IAS 16.73(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Tilbageførsel ved salg af virksomheder   xxx xxx xxx xxx 
 Tilbageførsel ved afgang    xxx xxx xxx xxx 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 31.12.2004    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2004    xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 16.73(d) Kostpris 01.01.2005    xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    xx xx xx xx 
IAS 16.73(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 16.73(e) Tilgange    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Kostpris 31.12.2005     xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
 Af- og nedskrivninger 01.01.2005    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    (xx) (xx) (xx) (xx) 
IAS 16.73(e) Årets afskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) 0 
IAS 16.73(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Tilbageførsel ved salg af virksomheder   xxx xxx xxx xxx 
 Tilbageførsel ved afgang    xxx xxx xxx xxx 
 Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 31.12.2005    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2005    xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 17.31(a) I den regnskabsmæssige værdi af andre anlæg mv. indgår finansielt leasede aktiver for xxx t.kr. (2004: xx t.kr.).  
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  Moderselskab 
     Pro-   
     duktions- Andre Anlæg 
    Grunde og anlæg og  anlæg  under 
    bygninger maskiner mv. opførelse 
IAS 16.74(b)    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

 22. Materielle aktiver (fortsat) 
IAS 16.73(d) Kostpris 01.01.2004    xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    xx xx xx xx 
IAS 16.73(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 16.73(e) Tilgange    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Kostpris 31.12.2004     xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 01.01.2004    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    (xx) (xx) (xx) (xx) 
IAS 16.73(e) Årets afskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) 0 
IAS 16.73(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Tilbageførsel ved salg af virksomheder   xxx xxx xxx xxx 
 Tilbageførsel ved afgang    xxx xxx xxx xxx 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 31.12.2004    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2004    xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 16.73(d) Kostpris 01.01.2005    xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    xx xx xx xx 
IAS 16.73(e) Tilgang ved virksomhedsovertagelser   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 16.73(e) Tilgange    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Afgang ved salg af virksomheder    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Afgange    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Kostpris 31.12.2005     xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
 Af- og nedskrivninger 01.01.2005    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx) 
IAS 16.73(e) Valutakursreguleringer    (xx) (xx) (xx) (xx) 
IAS 16.73(e) Årets afskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) 0 
IAS 16.73(e) Årets nedskrivninger    (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
 Tilbageførsel ved salg af virksomheder   xxx xxx xxx xxx 
 Tilbageførsel ved afgang    xxx xxx xxx xxx 
IAS 16.73(e) Reklassifikation af langfristede aktiver bestemt for salg  xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
IAS 16.73(d) Af- og nedskrivninger 31.12.2005    (x.xxx) (x.xxx) (x.xxx) (xxx)     _______ _______ _______ _______ 

 Regnskabsmæssig værdi  31.12.2005    xx.xxx xx.xxx xx.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 17.31(a) I den regnskabsmæssige værdi af andre anlæg mv. indgår finansielt leasede aktiver for xxx t.kr. (2004: xx t.kr.).  
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  23. Investeringsejendomme 
IAS 40.76 xx.xxx xx.xxx Dagsværdi 01.01  xx.xxx xx.xxx 
IAS 40.76(b) x.xxx x.xxx Tilgang ved virksomhedsovertagelser  x.xxx x.xxx 
IAS 40.76(a) xxx xxx Omkostninger til forbedringer  xxx xxx 
IAS 40.76(d) xxx xxx Årets dagsværdiregulering, netto  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
IAS 40.76 xx.xxx xx.xxx Dagsværdi 31.12  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 40.75(f) x.xxx x.xxx Lejeindtægter, operationelle leasingkontrakter  x.xxx x.xxx 
 xxx xxx Dagværdiregulering af investeringsejendom  xxx xxx 
IAS 40.75(f) (x.xxx) (x.xxx) Direkte driftsomkostninger, udlejede arealer  (x.xxx) (x.xxx) 
IAS 40.75(f) (xxx) (xxx) Direkte driftsomkostninger, ikke-udlejede arealer  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Nettoindtægter fra investeringsejendom  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 40.75(e) Dagsværdien af investeringsejendommene pr. 31. december 2005 er opgjort på baggrund af vurderinger fore- 
 taget af ejendomsmæglervirksomheden Hansen & Bjørnskov.  
 
 Hansen & Bjørnskov er uafhængige statsautoriserede ejendomsmæglere og har de nødvendige kvalifikationer 
 og den nødvendige viden om det lokale aktuelle ejendomsmarked til at kunne vurdere ejendommenes aktuelle 
 dagsværdier. Selve dagsværdivurderingerne er foretaget med udgangspunkt i internationale standarder for ejen-
 domsvurderinger og baseret på gennemførte handler for tilsvarende ejendomme. 
 
IAS 40.75(g) Investeringsejendommene er stillet til sikkerhed for realkredit- og banklån. 
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 Moderselskab 
 2004 2005 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 
  24. Kapitalandele i dattervirksomheder 
 xx.xxx xx.xxx Kostpris 01.01 
 x.xxx x.xxx Tilgang ved virksomhedsovertagelser 
 xxx xxx Kapitalforhøjelse ved kontant indskud 
 (x.xxx) (x.xxx Afgang ved salg af virksomhed  _______ _______  
 xx.xxx xx.xxx Kostpris 31.12  _______ _______  
 
 (x.xxx) (x.xxx) Nedskrivninger 01.01 
 (xxx) (xxx) Årets nedskrivninger 
 xxx xxx Årets tilbageførsel af nedskrivninger 
 x.xxx x.xxx Tilbageførsel ved salg af virksomhed  _______ _______  
 (x.xxx) (x.xxx) Nedskrivninger 31.12  _______ _______  

 xx.xxx xx.xxx Regnskabsmæssig værdi 31.12  _______ _______  
 
 Jens Jensen Holding A/S' dattervirksomheder består af følgende: 
 
     Andel af 
     stemme- 
     Ejer- rettig-    
ÅRL § 72    andel heder  
IAS 27.42(b)   Hjemsted % % Aktivitet    _______ _______ _______ _________________ 

 Jens Jensen Salg A/S   Danmark xxx xxx Salg af koncernens 
       produkter i Danmark 
 Jens Jensen Ltd.   England   xxx xxx Produktion og salg af  
        koncernens produkter 
        i Storbritannien 
 Jensen Salg, Inc.   USA  xx xx Salg af koncernens 
        produkter i USA 
 
 Sammensætningen af ejerandele mv. i dattervirksomhederne er uændret i forhold til sidste år. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  25. Kapitalandele i associerede virksomheder  
 x.xxx x.xxx Kostpris 01.01  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Tilgang ved køb af kapitalandele  x.xxx x.xxx 
 xxx xxx Kapitalforhøjelse ved kontant indskud  xxx xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Afgang ved salg af kapitalandele  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx Kostpris 31.12  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 (xxx) (xxx) Op- og nedskrivninger 01.01  xxx xxx 
 - - Valutakursregulering  xx xx 
IAS 28.38(a) - - Andel i årets resultat efter skat  xxx xxx 
 - - Regulering af intern avance  (xxx) (xxx) 
 - - Modtaget udbytte  (xxx) (xxx) 
 (xxx) (xxx) Årets nedskrivninger  (xxx) (xxx) 
 xxx xxx Årets tilbageførsel af nedskrivninger  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 (xxx) (xxx) Op- og nedskrivninger 31.12  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 

IAS 28.38(b) x.xxx x.xxx Regnskabsmæssig værdi  31.12  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 - - Goodwill indregnet i regnskabsmæssig værdi  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 Kapitalandele i associerede virksomheder måles i moderselskabets balance til kostpris med fradrag af eventu-
 elle nedskrivninger. I koncernregnskabets balance måles kapitalandelene efter indre værdis metode. 
 
 De associerede virksomheder består af følgende: 
 
     Andel af 
     stemme- 
     Ejer- rettig-    
    andel heder  
ÅRL § 72   Hjemsted % % Aktivitet    _______ _______ _______ _________________ 

 Aage Aagesen A/S   Danmark xx xx Produktion og salg af  
        måleudstyr i Danmark 
 
 Sammensætningen af ejerandele mv. i de associerede virksomheder er uændret i forhold til sidste år. 
 
IAS 28.37(e) Aage Aagesen A/S' regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Ved indregning af virksomheden efter 
 indre værdis metode er udgangspunktet taget i Aage Aagesen A/S' årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2004 
 til 30. september 2005 korrigeret for eventuelle væsentlige transaktioner i perioden fra 1. oktober 2005 til 31. 
 december 2005. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  25. Kapitalandele i associerede virksomheder  
        (fortsat) 
IAS 28.37(b)  Hovedtal for associerede virksomheder:  
IAS 28.37(i) xx.xxx xx.xxx Aktiver i alt  xx.xxx xx.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Forpligtelser i alt  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Nettoaktiver  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 

 x.xxx x.xxx Koncernens andel af nettoaktiverne  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 

 xx.xxx xx.xxx Nettoomsætning i alt  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 

 x.xxx x.xxx Årets resultat i alt  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 

IAS 28.38(a) xxx xxx Koncernens andel af årets resultat  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

  26. Finansielle aktiver disponible for salg 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Børsnoterede stats- og realkreditobligationer  x.xxx xxx 
 xxx xxx Børsnoterede aktier  xxx xxx 
 xxx xxx Unoterede aktier  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 1.52    Dagsværdien af de finansielle aktiver er fordelt således: 
 xxx xxx Langfristede aktiver  xxx xxx 
 x.xxx x.xxx Kortfristede aktiver  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 Alle finansielle aktiver disponible for salg, bortset fra investeringer i unoterede aktier, hvor dagsværdien ikke
 kan opgøres pålideligt, måles til dagsværdi på balancedagen og dagværdireguleringerne føres løbende over    
IAS 32.90 egenkapitalen. Unoterede aktier, hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris. 
 
IAS 32.60(a) Koncernen har alene investeret i børsnoterede værdipapirer, der giver mulighed for afkast i form af renter og 
 kursgevinster på realkreditobligationer og udbytter og kursgevinster på aktier. Realkreditobligationerne har på- 
IAS 32.71 lydende renter på x % og x % og har en gennemsnitlig restløbetid på ca. xx år. I relation til de børsnoterede og 
 unoterede aktier er der ikke fastlagt nogen fast forrentning eller udbytteandel.   
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
IAS 1.74    27. Varebeholdninger 
IAS 2.36(b) xx.xxx xx.xxx Råvarer og hjælpematerialer  xx.xxx xx.xxx 
 x.xxx x.xxx Varer under fremstilling  x.xxx x.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Fremstillede varer og handelsvarer  xx.xxx xx.xxx 
 xxx xxx Forudbetalinger for varer  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx 
 
   Varebeholdninger klassificeret som aktiver bestemt 
 x.xxx x.xxx for salg  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
IAS 2.36(b) xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
   Varebeholdninger nedskrevet til dagsværdi fratrukket 
IAS 2.36(c) xx.xxx xx.xxx forventede salgsomkostninger  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
  28. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  xx.xxx xx.xxx 
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Tilgodehavender fra entreprisekontrakter  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.76(a) x.xxx x.xxx Nedskrivninger til imødegåelse af sandsynlige tab  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
    Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, svarende  
    til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgode- 
    havenderne forventes at indbringe. Nedskrivningen er  
    opgjort på baggrund af realiserede tab i tidligere regnskabs- 
    år.  
 
IAS 32.86   Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdier svarer til  
   deres dagsværdier. 
 
IAS 32.71  Tilgodehavenderne er ikke rentebærende før ca. 30 dage efter  
  faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives tilgodehavenderne  
  renter med 2% pr. måned af det udestående beløb. 
 
  29. Igangværende arbejder for fremmed  
        regning 
IAS 11.40(a) xx.xxx xx.xxx Salgsværdi af udførte arbejder  xx.xxx xx.xxx 
IAS 11.40(b) (xx.xxx) (xx.xxx) Foretagne acontofaktureringer  (xx.xxx) (xx.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  29. Igangværende arbejder for fremmed  
        regning (fortsat) 
  Nettoværdien er indregnet således i balancen: 
IAS 11.42(a) x.xxx x.xxx Igangværende arbejder for fremmed regning  x.xxx x.xxx 
IAS 11.42(b) (x.xxx) (x.xxx) Modtagne forudbetalinger fra kunder  (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

IAS 11.40(c) xxx xxx Tilbageholdte betalinger for udført arbejde  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

IAS 32.76  Kreditrisikoen på igangværende arbejder for fremmed  
  regning er begrænset. Koncernen kræver altid bankgarantier 
  ved større entreprisekontrakter og acontofaktureringerne  
  følger udviklingen i det udførte arbejde. 
 
  30. Andre tilgodehavender 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Tilgodehavender fra salg af langfristede aktiver  x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) xxx xxx Øvrige tilgodehavender  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.76  De regnskabsmæssige værdier svarer til aktivernes dags- 
IAS 32.86  værdi og der er ikke forbundet særlige kreditrisici med 
  tilgodehavenderne. 
 
  31. Likvide beholdninger 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Kontanter og bankindeståender  xx.xxx xx.xxx 
IAS 32.60(a) (xxx) (xxx) Kortsigtet bankgæld (kassekredit)  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 x.xxx x.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.76  Koncernens likvide beholdninger består primært af inde- 
  ståender i velrenommerede banker. Der vurderes således  
  ikke at være nogen særlig kreditrisiko tilknyttet likviderne. 
IAS 32.71  Bankindeståender og bankgæld er variabelt forrentet. De 
IAS 32.86  regnskabsmæssige værdier svarer til aktivernes dagsværdi. 
 
IAS 1.76(a)  32. Aktiekapital 
 xx.xxx xx.xxx Aktiekapital 01.01 
 xxx xxx Kapitalforhøjelse, 31.01.2005, kontant  _______ _______  
 xx.xxx xx.xxx Aktiekapital 31.12  ::::::_______ _______ 
 
  Aktiekapitalen består af xx.xxx aktier a 1.000 kr. Aktierne 
  er fuldt indbetalte. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Der er 
  ikke knyttet særlige rettigheder til aktierne. 
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IAS 32.34  Stk. Nominel værdi t.kr. % af aktiekapital 
ÅRL § 76  2005 2004 2005 2004 2005 2004   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.76(a) 33. Egne aktier 
 Egne aktier 01.01  x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x,x x,x 
 Køb   xxx xxx xxx xxx x,x x,x 
 Salg  (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (x,x) (x,x)   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 Egne aktier 31.12  x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x,x x,x   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
 Selskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning erhverve maksimalt nom. x.xxx t.kr. egne aktier, sva-
 rende til xx % af aktiekapitalen, frem til 20.12.2006. Egne aktier erhverves ved tilbagekøb fra aktionærer, der 
 har erhvervet aktierne som led i aktiebaserede incitamentsordninger. Selskabet har i 2005 erhvervet nom. xxx 
 t.kr. egne aktier til kurs xxx, svarende til x.xxx t.kr. I 2004 erhvervede selskabet nom. xxx t.kr. egne aktier til 
 kurs xxx, svarende til xxx t.kr. 
 
       Reserve- 
       for dags- 
         værdi på 
        investe- 
       rings- 
IAS 1.76(b)       aktiver 
       t.kr.        _______ 

IAS 1.97(c) 34. Bundne reserver 
 Reserver 01.01.2004       x.xxx 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis       xxx 
 Andel af årets resultat, der tilfalder moderselskabets aktionærer    xxx  
 Modtaget udbytte fra associeret virksomhed      (xxx)        _______ 
 Reserver 31.12.2004       x.xxx 
 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis       xxx 
 Andel af årets resultat, der tilfalder moderselskabets aktionærer    xxx 
 Modtaget udbytte fra associeret virksomhed      (xxx)        _______ 
 Reserver 31.12.2005       x.xxx        _______ 
 
IAS 1.76(b) I henhold til årsregnskabsloven skal opreguleringer af investeringsaktiver til dagsværdi bindes på en særskilt 
 reserve under egenkapitalen.  
 
IAS 1.76(b) Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver kan alene formindskes eller opløses i det omfang de opregulerede 
 aktiver realiseres eller udgår af aktiviteten, reguleres til lavere dagsværdi, reduceres med forøgede skattefor-
 pligtelser, eller tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn. 
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    Koncern  
      Reserve 
      for værdi- 
    Reserve Reserve regulering 
    Reserve  for værdi- for aktie- af finansi- 
   for valuta- regulering baseret elle aktiver 
IAS 21.52(b)   kursregu- af sikrings- veder- disponible 
IAS 1.76(b)   leringer instrumenter læggelse for salg I alt 
   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97(c) 35. Andre reserver 
 Reserver 01.01.2004   xxx xxx xxx xxx xxx 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis   (xx) (xx) xx xxx xxx 
 Valutakursregulering udenlandske virksomheder xx 0 0 0 xx 
IAS 32.59(a) Gevinst på afledte finansielle instrumenter 
 indgået til sikring af fremtidige pengestrømme  0 xxx 0 0 xxx 
IAS 32.59(b) Overført til resultatopgørelse vedrørende effekt 
 af sikring af fremtidige pengestrømme  0 (xxx) 0 0 (xxx) 
IAS 1.97(c) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse  0 0 xxx 0 xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver 
 disponible for salg   0 0 0 xxx xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering overført til resultat- 
 opgørelse ved salg af finansielle aktiver  
 disponible for salg   0 0 0 (xxx) (xxx) 
IAS 12.81(a) Skat af egenkapitalbevægelser   0 (x) (xx) (xx) (xx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Andre reserver 31.12.2004   xx xxx xxx xxx xxx 
 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis   (xx) (xx) xx xxx xxx 
 Valutakursregulering udenlandske virksomheder xx 0 0 0 xx 
IAS 32.59(a) Gevinst på afledte finansielle instrumenter 
 indgået til sikring af fremtidige pengestrømme  0 xxx 0 0 xxx 
IAS 32.59(b) Overført til resultatopgørelse vedrørende effekt 
 af sikring af fremtidige pengestrømme  0 (xxx) 0 0 (xxx) 
IAS 1.97(c) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse  0 0 xxx 0 xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver 
 disponible for salg   0 0 0 xxx xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering overført til resultat- 
 opgørelse ved salg af finansielle aktiver  
 disponible for salg   0 0 0 (xxx) (xxx) 
IAS 12.81(a) Skat af egenkapitalbevægelser   0 (x) (xx) (xx) (xx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
 Andre reserver 31.12.2005   xx xxx xxx xxx xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
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     Moderselskab 
      Reserve 
      for værdi- 
    Reserve Reserve regulering 
    for værdi- for aktie- af finansi- 
    regulering baseret elle aktiver 
    af sikrings- veder- disponible 
IAS 1.76(b)    instrumenter læggelse for salg I alt 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

IAS 1.97 (c) 35. Andre reserver (fortsat) 
 Andre reserver 01.01.2004    xxx xxx xxx xxx 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis 
IAS 32.59(a) Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
 til sikring af fremtidige pengestrømme   xxx 0 0 xxx 
IAS 32.59(b) Overført til resultatopgørelse vedrørende effekt af 
 sikring af fremtidige pengestrømme   (xxx) 0 0 (xxx) 
IAS 1.97(c) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse   0 xxx 0 xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver 
 disponible for salg    0 0 xxx xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering overført til resultatopgørelse  
 ved salg af finansielle aktiver disponible for salg  0 0 (xxx) (xxx) 
IAS 12.81(a) Skat af egenkapitalbevægelser    (x) (xx) (xx) (xx)     _______ _______ _______ _______ 
 Andre reserver 31.12.2004    xxx xxx xxx xxx 
 
IAS 1.96(d) Effekt af ændret regnskabspraksis 
 Valutakursregulering udenlandske virksomheder  0 0 0 xx 
IAS 32.59(a) Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
 til sikring af fremtidige pengestrømme   xxx 0 0 xxx 
IAS 32.59(b) Overført til resultatopgørelse vedrørende effekt af 
 sikring af fremtidige pengestrømme   (xxx) 0 0 (xxx) 
IAS 1.97(c) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse   0 xxx 0 xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver 
 disponible for salg    0 0 xxx xxx 
IAS 32.94(h) Dagsværdiregulering overført til resultatopgørelse  
 ved salg af finansielle aktiver disponible for salg  0 0 (xxx) (xxx) 
IAS 12.81(a) Skat af egenkapitalbevægelser    (x) (xx) (xx) (xx)     _______ _______ _______ _______ 
 Andre reserver 31.12.2005    xxx xxx xxx xxx     _______ _______ _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
IAS 1.97(b)  36. Overført resultat 
 xx.xxx xx.xxx Overført resultat 01.01  xx.xxx xx.xxx 
 xxx xxx Effekt af ændret regnskabspraksis  xxx xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Udbetalt udbytte  (x.xxx) (x.xxx) 
 xxx xxx Udbytte af egne aktier  xxx xxx 
 (xxx) (xxx) Køb af egne aktier  (xxx) (xxx) 
   Andel af årets resultat, der tilfalder moderselskabets  
 x.xxx x.xxx aktionærer  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Overført resultat 31.12  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

 Udskudte Udskudte  Udskudte Udskudte 
 skatte- skattefor-  skatte- skattefor- 
 aktiver pligtelser  aktiver pligtelser 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  37. Udskudt skat 
 xx.xxx xx.xxx Udskudt skat 01.01.2004  xx.xxx xx.xxx 
 x x Valutakursregulering  xx xx 
 xx xx Regulering vedrørende tidligere år  xx xx 
IAS 12.81(g)   Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse under 
 x.xxx x.xxx fortsættende aktiviteter  x.xxx x.xxx 
   Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse under 
 xxx xxx ophørte aktiviteter  xxx xxx 
IAS 12.81(g) xx xx Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Udskudt skat 31.12.2004  xx.xxx xx.xxx 
 
 x x Valutakursregulering  xx xx 
 xx xx Regulering vedrørende tidligere år  xx xx 
IAS 12.81(g)   Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse under 
 x.xxx x.xxx fortsættende aktiviteter  x.xxx x.xxx 
   Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse under 
 xxx xxx ophørte aktiviteter  xxx xxx 
IAS 12.81(g) xx xx Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx Udskudt skat 31.12.2005  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
   Udskudt skat er indregnet således i balancen: 
IAS 12.74 x x Udskudte skatteaktiver  (xxx) (xxx) 
IAS 12.74 xx.xxx xx.xxx Udskudte skatteforpligtelser  xx.xxx xx.xxx 
IAS 12.74   Udskudt skat  tilknyttet langfristede aktiver bestemt for 
 x.xxx x.xxx salg, jf. note 20.  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  37. Udskudt skat (fortsat) 
   Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet: 
 x x Fremførbare skattemæssige underskud  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

IAS 12.81(e)   Skatteværdien af det fremførbare underskud er ikke  
   indregnet, da det ikke er vurderet tilstrækkelig sandsynligt,  
   at underskuddet vil blive udnyttet inden for en overskuelig  
   fremtid.  
 
   Udskudte skatteforpligtelser, der ikke er indregnet: 
   Midlertidige forskelle vedrørende kapitalandele i  
IAS 12.81(f) x x associerede virksomheder  xx xx  _______ _______   _______ _______ 
 
   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. 
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  Koncern 
    Indregnet Indregnet 
    i resultat- i resultat- 
    opgørelse opgørelse 
    for fortsæt- for ophørte Indregnet 
    tende akti- aktivite- på egen- 
   01.01 viteter ter kapital    31.12 
IAS 12.81(a),(g)   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

 37. Udskudt skat (fortsat) 
 2005 
 Immaterielle aktiver   x.xxx xx xx xx x.xxx 
 Materielle aktiver   xx.xxx xxx xx xx xx.xxx 
 Investeringsejendomme   x.xxx xx xx xx x.xxx 
 Varebeholdninger   (x.xxx) x xx xx (xxx) 
 Tilgodehavender   (xxx) xx xx xx (xxx) 
 Andre værdipapirer og kapitalandele  xxx xx xx xx xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  x.xxx xxx (xxx) x xxx 
 Pensionsforpligtelser   (xxx) (xx) xx x (xxx) 
 Andre hensatte forpligtelser   (xxx) x x x (xx) 
 Øvrige forpligtelser   (xxx) x x x (xxx) 
 Fremførbare skattemæssige underskud  (x.xxx) xxx x x (x.xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xx.xxx xxx (xxx) xx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
 2004 
 Immaterielle aktiver   x.xxx xx x x x.xxx 
 Materielle aktiver   xx.xxx xxx x x xx.xxx 
 Investeringsejendomme   x.xxx xx x x x.xxx 
 Varebeholdninger   (x.xxx) x x x (xxx) 
 Tilgodehavender   (xxx) xx x x (xxx) 
 Andre værdipapirer og kapitalandele  xxx x x xx xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  x.xxx x xxx x xxx 
 Pensionsforpligtelser   (xxx) (xx) x x (xxx) 
 Andre hensatte forpligtelser   (xxx) x x x (xx) 
 Øvrige forpligtelser   (xxx) x x x (xxx) 
 Fremførbare skattemæssige underskud  (x.xxx) xxx x x (x.xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xx.xxx xxx xxx xx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
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  Moderselskab 

    Indregnet Indregnet 
    i resultat- i resultat- 
    opgørelse opgørelse 
    for fortsæt- for ophørte Indregnet 
    tende akti- aktivite- på egen- 
   01.01 viteter ter kapital    31.12 
IAS 12.81(a),(g)   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

 37. Udskudt skat (fortsat) 
 2005 
 Immaterielle aktiver   x.xxx xx x x x.xxx 
 Materielle aktiver   xx.xxx xxx x x xx.xxx 
 Investeringsejendomme   x.xxx xx x x x.xxx 
 Varebeholdninger   (x.xxx) x x x (xxx) 
 Tilgodehavender   (xxx) xx x x (xxx) 
 Andre værdipapirer og kapitalandele  xxx x x xx xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  x.xxx xxx (x.xxx) x xxx 
 Pensionsforpligtelser   (xxx) (xx) x x (xxx) 
 Andre hensatte forpligtelser   (xxx) x x x (xx) 
 Øvrige forpligtelser   (xxx) x x x (xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xx.xxx xxx (x.xxx) xx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
 
 2004 
 Immaterielle aktiver   x.xxx xx x x x.xxx 
 Materielle aktiver   xx.xxx xxx x x xx.xxx 
 Investeringsejendomme   x.xxx xx x x x.xxx 
 Varebeholdninger   (x.xxx) x x x (xxx) 
 Tilgodehavender   (xxx) xx x x (xxx) 
 Andre værdipapirer og kapitalandele  xxx 0 x xx xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  x.xxx 0 xxx x xxx 
 Pensionsforpligtelser   (xxx) (xx) x x (xxx) 
 Andre hensatte forpligtelser   (xxx) x x x (xx) 
 Øvrige forpligtelser   (xxx) x x x (xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xx.xxx xxx (x.xxx) xx xx.xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
IAS 1.74   38. Hensatte forpligtelser11 
IAS 37.84 x.xxx x.xxx Garantiforpligtelser og returvarer 01.01  x.xxx x.xxx 
 (x.xxx) (x.xxx) Anvendt i året  (x.xxx) (x.xxx) 
 x.xxx x.xxx Hensat i året  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
IAS 37.87  x.xxx x.xxx Garantiforpligtelser og returvarer 31.12  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
 xxx xxx Hensat til tab på entreprisekontrakter  01.01  xxx xxx 
 (xxx) (xxx) Anvendt i året  (xxx) (xxx) 
 xxx xxx Hensat i året  xxx xxx 
 xx xx Regnskabsårets forskydning i nutidsværdi  xx xx   _______ _______   _______ _______ 
  xxx xxx Hensat til tab på entreprisekontrakter 31.12  xxx xxx  _______ _______   _______ _______  

  x.xxx x.xxx Andre hensatte forpligtelser 31.12  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
   Hensatte forpligtelser er indregnet således i balancen: 
 x.xxx x.xxx Kortfristede forpligtelser  x.xxx x.xxx 
 xxx xxx Langfristede forpligtelser  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
  x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 37.85   Garantiforpligtelser og returvarer vedrører solgte varer, 
   der leveres med henholdsvis et til to års garanti samt ret 
   til at returnere varerne inden for 30 dage. Forpligtelserne er  
   opgjort på baggrund af tidligeres års erfaringer. Omkost-  
   ningerne forventes afholdt i løbet af 2006. 
 
IAS 37.85   Tab på igangværende arbejder vedrører sandsynlige tab på 
   igangværende entreprisekontrakter, hvor de aftalte salgs- 
   værdier ikke overstiger den forventede kostpris for de sam- 
   lede entrepriseomkostninger. De tabsgivende entreprise- 
   kontrakter forventes afsluttet i løbet af 2006 og 2007. 
 
   39. Prioritetsgæld 
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Gæld til realkreditinstitutter med pant i fast ejendom  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.74(a)   Prioritetsgælden forfalder til betaling således: 
 x.xxx x.xxx På anfordring inden for et år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem to og tre år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem tre og fire år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem fire og fem år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Efter fem år fra balancedagen  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

                                                      
11 Der er ikke krav om sammenligningstal for specifikationen af hensatte forpligtelser og disse vil derfor kunne udelades. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
   39. Prioritetsgæld (fortsat) 
    Prioritetsgæld er indregnet således i balancen: 
  x.xxx x.xxx Kortfristede forpligtelser  x.xxx x.xxx 
  xx.xxx xx.xxx Langfristede forpligtelser  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
  Koncern 

     Amor- 
IAS 32.86    Effektiv tiseret Nominel Dags- 
IAS 32.71   Fast/ rente kostpris værdi værdi 
IAS 32.67  Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld GBP 2006 Variabel x,x x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld,  
 obligationslån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
       xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld GBP 2006 Variabel x,x x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld,  
 obligationslån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
       xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendelse af 
 den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
 
  Moderselskab 
     Amor- 
IAS 32.86    Effektiv tiseret Nominel Dags- 
IAS 32.71   Fast/ rente kostpris værdi værdi 
IAS 32.67  Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld, 
 obligationslån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
IAS 32.60(a) Prioritetsgæld, 
 obligationslån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendelse af 
 den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
   40. Bankgæld 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Kassekreditter  x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Lån  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.74(a)   Bankgælden forfalder til betaling således: 
 x.xxx x.xxx På anfordring inden for et år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem to og tre år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem tre og fire år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 x.xxx x.xxx Mellem fire og fem år fra balancedagen  x.xxx x.xxx 
 xx.xxx xx.xxx Efter fem år fra balancedagen  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 

    Bankgæld er indregnet således i balancen: 
  x.xxx x.xxx Kortfristede forpligtelser  x.xxx x.xxx 
  xx.xxx xx.xxx Langfristede forpligtelser  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
  Koncern 
     Amor- 
IAS 32.86    Effektiv tiseret Nominel Dags- 
IAS 32.71   Fast/ rente kostpris værdi værdi 
IAS 32.67  Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.60(a) Kassekredit GBP 2006 Variabel x,x x.xxx x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Lån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 32.60(a) Lån GBP 2009 Variabel x,x x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
       xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
IAS 32.60(a) Kassekredit GBP 2006 Variabel x,x xxx xxx xxx 
IAS 32.60(a) Lån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
IAS 32.60(a) Lån GBP 2009 Variabel x,x x.xxx x.xxx x.xxx      _______ _______ _______ 
       xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendelse af 
 den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
 
IAS 7.50 Pr. 31. december 2005 havde koncernen uudnyttede trækningsretter på kassekreditter for i alt x.xxx t.kr. (2004. 
 x.xxx t.kr.) 
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  Moderselskab 
     Amor- 
IAS 32.86    Effektiv tiseret Nominel Dags- 
IAS 32.71   Fast/ rente kostpris værdi værdi 
IAS 32.67  Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr. t.kr.  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 40. Bankgæld  
 (fortsat) 
 31.12.2005 
 Lån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
 Lån DKK 2012 Fast x,x xx.xxx xx.xxx xx.xxx      _______ _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendelse af 
 den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
 
  Koncern 
     Nutidsværdi 
    Minimums- af minimums- 
    leasingydelser leasingydelser  
    2005 2004 2005 2004 
     t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

 41. Finansielle leasingforpligtelser 
IAS 17.31(b) De finansielle leasingforpligtelser forfalder således: 
 Indenfor et år fra balancedagen    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Mellem et og fem år fra balancedagen   x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ _______ 
      x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx       _______ _______ 
  
 Amortiseringstillæg til fremtidig omkostningsførelse  (xxx) (xxx)     _______ _______ 
      x.xxx x.xxx     _______ _______ 
 

  Moderselskab 
     Nutidsværdi 
    Minimums- af minimums- 
    leasingydelser leasingydelser  
    2005 2004 2005 2004 
     t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ _______ 

IAS 17.31(b) De finansielle leasingforpligtelser forfalder således: 
 Indenfor et år fra balancedagen    x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx 
 Mellem et og fem år fra balancedagen   x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______ _______ _______ 
      x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx       _______ _______ 
  
 Amortiseringstillæg til fremtidig omkostningsførelse  (xxx) (xxx)     _______ _______ 
      x.xxx x.xxx     _______ _______ 
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 41. Finansielle leasingforpligtelser (fortsat) 
IAS 17.31(e) Det er koncernens politik at lease visse maskiner og anlæg via finansielle leasingkontrakter. Den gennemsnit- 
 lige leasingperiode er tre til fem år. Alle leasingaftaler følger en fast afdragsprofil og ingen af aftalerne inde-
 holder bestemmelser om betingede  leasingydelser.  Leasingaftalerne er  uopsigelige i den aftalte leasingperio-
 de, men kan forlænges på fornyede vilkår. Koncernen har garanteret aktivernes restværdi ved leasingperioder-
 nes udløb. 

  Koncern 
      Nutids- 
      værdi af 
      minimums- 
IAS 32.86     Effektiv leasing- Dags- 
IAS 32.71    Fast/ rente ydelser værdi 
IAS 32.67   Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2006 Fast x,x x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2008 Fast x,x x.xxx x.xxx        _______ _______ 
        x.xxx x.xxx       _______ _______ 
 31.12.2004 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2006 Fast x,x x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2008 Fast x,x x.xxx x.xxx        _______ _______ 
        x.xxx x.xxx       _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af de forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendel-
 se af den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
 

  Moderselskab 
      Nutids- 
      værdi af 
      minimums- 
IAS 32.86     Effektiv leasing- Dags- 
IAS 32.71    Fast/ rente ydelser værdi 
IAS 32.67   Valuta Udløb Variabel % t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2006 Fast x,x x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2008 Fast x,x x.xxx x.xxx       _______ _______ 
        x.xxx x.xxx       _______ _______ 
 31.12.2004 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2006 Fast x,x x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) Leasingforpligtelse, maskiner  DKK 2008 Fast x,x x.xxx x.xxx        _______ _______ 
        x.xxx x.xxx       _______ _______ 
 
IAS 32.93 Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af de forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger ved anvendel-
 se af den aktuelle markedsrente som diskonteringsfaktor. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
   42. Leverandørgæld 
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Gæld til leverandører for leverede varer og tjenesteydelser xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.86   Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes  
   dagsværdi.  
 
IAS 1.74   43. Anden gæld  
IAS 32.60(a) xx.xxx xx.xxx Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag, feriepenge m.m.  xx.xxx xx.xxx 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Ferieforpligtelser o.l.  x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) xxx xxx Afledte finansielle instrumenter  xxx xxx 
IAS 32.60(a) x.xxx x.xxx Skyldig moms og afgifter  x.xxx x.xxx 
IAS 32.60(a) x.xxx xx.xxx Andre skyldige omkostninger  xx.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx 
 
IAS 32.60(a)  x.xxx x.xxx Anden gæld tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 xx.xxx xx.xxx   xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.86   Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster vedrørende 
   løn, A-skat, sociale bidrag, feriepenge m.m., afledte  
   finansielle instrumenter, moms og afgifter samt andre  
   skyldige omkostninger svarer til forpligtelsernes dagsværdi. 
 
IAS 19.23    Ferieforpligtelser repræsenterer koncernens forpligtelse til 
    at udbetale løn i ferieperioder, som medarbejderne pr.  
    balancedagen har optjent ret til at afholde i efterfølgende 
    regnskabsår.  
 
    44. Operationelle leasingforpligtelser 
IAS 17.35(d)    For årene 2005-2012 er indgået operationelle leasingaftaler 
    vedrørende leje af kontorlokaler. Leasingkontrakterne er  
    indgået for minimum 5-7 år med faste leasingydelser, der  
    årligt pristalsreguleres. Aftalerne er uopsigelige indenfor  
    den nævnte periode, hvorefter de vil kunne fornyes i  
    perioder af 5 år. 
 
IAS 17.35(c)  x.xxx x.xxx Minimumsleasingydelser indregnet i resultatopgørelse  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 17.35(a)    De samlede fremtidige minimumsleasingydelser i henhold 
    til uopsigelige leasingkontrakter fordeler sig således: 
 
  x.xxx x.xxx Inden for 1 år  x.xxx x.xxx 
  x.xxx x.xxx Inden for 2-5 år  x.xxx x.xxx 
  xxx xxx Efter 5 år  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
  x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx   _______ _______   _______ _______ 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
    45. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser  
    og kontraktlige forpligtelser 
IAS 37.86    Eventualforpligtelser 
IAS 37.16(b)    I løbet af regnskabsåret har en kunde truet med at lægge 
    sag an mod koncernen for en påstået defekt på en hushold- 
    ningsmaskine, som ifølge kunden forårsagede en brand på 
    kundens bopæl i februar 2005. Kunden anslår at have lidt 
    et tab på x,x mio. kr. som følge af branden og har krævet  
    dette beløb erstattet af Jens Jensen Holding-koncernen. 
 
    Koncernens advokater har rådet Jens Jensen Holding A/S 
    til at afvise erstatningskravet, da de på baggrund af de fore- 
    liggende 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 tab. 
 
    Sikkerhedsstillelser 
    Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme med dertil  
    hørende produktionsanlæg og maskiner (tilbehørspant). 
 
IAS 16.74(a) xx.xxx  xx.xxx Regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme  xx.xxx xx.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 24.17    Jens Jensen Holding A/S har kautioneret for dattervirksom- 
    hedernes gæld til NN-bank. Kautionen er maksimeret til 
    x.xxx t.kr. 
 
  x.xxx x.xxx Bankgæld i dattervirksomhederne  _______ _______ 
 
IAS 24.17    Jens Jensen Holding A/S hæfter solidarisk med de øvrige 
    danske sambeskattede selskaber for den samlede skyldige 
    skat i sambeskatningskonstruktionen frem til og med 2004. 
 
IAS 24.17   Jens Jensen Holding A/S hæfter solidarisk med fælles- 
   registrerede dattervirksomheder for den samlede moms- 
   forpligtelse i virksomhederne. 
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 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
    45. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser  
    og kontraktlige forpligtelser (fortsat) 
    Kontraktlige forpligtelser 
IAS 16.74(c)    Kontrakter vedrørende køb af edb-udstyr til levering 
  xxx xxx i 2006  x.xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 40.75(h)    Derudover har Jens Jensen Holding A/S indgået en  
    femårig aftale vedrørende administration og vedligeholdelse 
    af selskabets investeringsejendom, der vil påføre selskabet 
    en årlig omkostning på xxx t.kr. 
 

IAS 7.43    46. Ikke-kontante transaktioner  
  xx.xxx xx.xxx Køb af materielle aktiver, jf. note 22  xx.xxx xx.xxx 
  (xxx) (xxx) - heraf finansielt leasede aktiver  (xxx) (xxx) 
    Køb af materielle aktiver, der først betales i efterfølgende 
  (xxx) (xxx) regnskabsår  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
  xx.xxx xx.xxx Betalt vedrørende køb af materielle aktiver  xx.xxx xx.xxx   _______ _______   _______ _______ 
 
  x.xxx x.xxx Provenu ved optagelse af finansielle forpligtelser  x.xxx x.xxx 
  (xxx) (xxx) - heraf optagelse af finansielle leasingforpligtelser  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
  x.xxx x.xxx Provenu ved optagelse finansielle forpligtelser  x.xxx x.xxx   _______ _______   _______ _______ 
 
    47. Ændring i driftskapital 
  (x.xxx) (x.xxx) Ændring i varebeholdninger  (x.xxx) (x.xxx) 
  (x.xxx) (x.xxx) Ændring i tilgodehavender  (x.xxx) (x.xxx) 
  xxx xxx Ændre i andre hensatte forpligtelser  xxx xxx 
  x.xxx x.xxx Ændring i leverandørgæld mv.  x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
  (x.xxx) (x.xxx)   (x.xxx) (x.xxx)  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 7.45    48. Likvider 
IAS 32.60(a)

  x.xxx x.xxx Likvide beholdninger og bankindeståender  x.xxx x.xxx 
  xx xx Værdipapirer anskaffet med løbetid under tre måneder  xx xx 
  (xxx) (xxx) Kassekreditter  (xxx) (xxx)  _______ _______   _______ _______ 
  x.xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
 
IAS 32.86    Den regnskabsmæssige værdi svarer til likvidernes 
    dagsværdi. 
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter 
IAS 32.56 Politik for styring af finansielle risici 
 Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret over for ændringer i valu-
 takurser 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 kreditrisici 
 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 
 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 xx % af de forventede valutakursrisici inden for de først-
 kommende x måneder og minimum xx % af valutarisiciene i perioden x-xx måneder.  
 
 Renterisici 
 Koncernen afdækker ikke renterisikoen, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt. 
  
 Kreditrisici 
 Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere lø-
 bende kreditvurderes. Desuden er det koncernens politik aldrig at have en eksponering over for en kunde eller 
 en samarbejdspartner, der er større end x,x % af dennes egenkapital. 
 
 Handel med kunder i Østeuropa og Asien, bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres hos Atradius. 
 
 Valutarisici – indregnede aktiver og forpligtelser 
IAS 32.56 Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstrumenter i 
 form af valutaterminskontrakter og –optioner. Sikring af indregnede aktiver og forpligtelser omfatter væsent-
 ligst likvider og værdipapirer, tilgodehavender samt finansielle forpligtelser. 
 

  Koncern 

   Likvider  Gælds-   
   og værdi- Tilgode- forplig- Heraf Netto- 
   papirer havender telser afdækket position 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

 31. 12.2005 
 USD   xxx xx.xxx (xx.xxx) x.xxx (xxx) 
 Euro   x xx.xxx (xx.xxx) (x.xxx) (xxx) 
 GBP   xx x.xxx (x.xxx) (x.xxx) x.xxx 
 SEK   x xxx (x.xxx) (x.xxx) xx 
 NOK   x xxx x (x.xxx) xxx 
 Øvrige   xxx x.xxx (xxx) x xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xxx xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______  
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter (fortsat) 
  Koncern 
   Likvider  Gælds-   
   og værdi- Tilgode- forplig- Heraf Netto- 
   papirer havender telser afdækket position 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2004 
 USD   xxx xx.xxx (xx.xxx) x.xxx xxx 
 Euro   x xx.xxx (xx.xxx) (x.xxx) (xxx) 
 GBP   xx x.xxx (x.xxx) (x.xxx) x.xxx 
 SEK   x xxx (x.xxx) (x.xxx) xxx 
 NOK   x xxx x (x.xxx) (xxx) 
 Øvrige   xxx x.xxx (xxx) x xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
     xxx xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______  
  
 Pr. 31. december 2005 udgør dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgået til valutasikring af indreg-
 nede finansielle aktiver og forpligtelser i alt xxx t.kr. (2004: xxx t.kr.). Dagsværdien af de afledte finansielle in-
 strumenter er indregnet under anden gæld og i resultatopgørelsen modregnet i valutakursreguleringerne af de 
 sikrede aktiver og forpligtelser. 

  Moderselskab 
   Likvider  Gælds-   
   og værdi- Tilgode- forplig- Heraf Netto- 
   papirer havender telser afdækket position 
    t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   t.kr.    _______ _______ _______ _______ _______ 

 31. 12.2005 
 USD   x xx.xxx (xx.xxx) x.xxx (xxx) 
 Euro   x xx.xxx (xx.xxx) (x.xxx) (xxx) 
 GBP   x x.xxx (x.xxx) (x.xxx) x.xxx 
 SEK   x xxx (x.xxx) (x.xxx) xx 
 NOK   x xxx x (x.xxx) xxx    _______ _______ _______ _______ _______ 
     x xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______  
 
 31. 12.2004 
 USD   x xx.xxx (xx.xxx) x.xxx xxx 
 Euro   x xx.xxx (xx.xxx) (x.xxx) (xxx) 
 GBP   x x.xxx (x.xxx) (x.xxx) x.xxx 
 SEK   x xxx (x.xxx) (x.xxx) xxx 
 NOK   x xxx x (x.xxx) (xxx)    _______ _______ _______ _______ _______ 
     x xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx    _______ _______ _______ _______ _______  
 
 Pr. 31. december 2005 udgør dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgået til valutasikring af indreg-
 nede finansielle aktiver og forpligtelser i alt xxx t.kr. (2004: xxx t.kr.). Dagsværdien af de afledte finansielle in-
 strumenter er indregnet under anden gæld og i resultatopgørelsen modregnet i valutakursreguleringerne af de 
 sikrede aktiver og forpligtelser. 
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter (fortsat) 
 Valutarisici – fremtidige transaktioner 
IAS 32.58(c) Koncernen afdækker  valutarisici vedrørende  fremtidigt varesalg  og varekøb  inden  for det førstkommende år 
 med valutaoptioner og valutaterminskontrakter, jf. koncernens politik herfor. Åbenstående valutakurssikrings-
 aftaler kan specificeres således, hvor aftaler om salg af valuta er angivet med negativ kontraktmæssig værdi: 
 
  Koncern 
       Værdi- 
       regulering 
     Kontrakt-  indregnet 
     mæssig Dags- på egen- 
     værdi værdi kapital 
     Restløbetid t.kr. t.kr. t.kr.     ____________ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter GBP  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter SEK  180-360 dage  xx.xxx xx xx      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter GBP  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter SEK  180-360 dage  xx.xxx xx xx      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 

  Moderselskab 
       Værdi- 
       regulering 
     Kontrakt-  indregnet 
     mæssig Dags- på egen- 
     værdi værdi kapitalen 
     Restløbetid t.kr. t.kr. t.kr.     ____________ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter GBP  0-180 dage  xx.xxx (xx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter SEK  180-360 dage  xx.xxx xx xx      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter GBP  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
IAS 32.58(a),(b)Valutaterminskontrakter SEK  180-360 dage  xx.xxx xx xx      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter (fortsat) 
 Afledte finansielle instrumenter, der ikke opfylder sikringsbetingelser 
 Koncernen har indgået valutasikringsaftaler, der ikke opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring. De 
 åbenstående valutakurssikringsaftaler kan specificeres således, hvor aftaler om salg af valuta er angivet med 
 negativ kontraktmæssig værdi. 

  Koncern 
       Værdi- 
       regulering 
     Kontrakt-  indregnet 
     mæssig Dags- i resultat- 
     værdi værdi opgørelse 
     Restløbetid t.kr. t.kr. t.kr.     ____________ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
 Valutaterminskontrakter USD  0-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
 Valutaterminskontrakter GBP  0-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
 Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
 Valutaterminskontrakter GBP  180-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 

  Moderselskab 
       Værdi- 
       regulering 
     Kontrakt-  indregnet 
     mæssig Dags- i resultat- 
     værdi værdi opgørelse 
     Restløbetid t.kr. t.kr. t.kr.     ____________ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
 Valutaterminskontrakter USD  0-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
 Valutaterminskontrakter GBP  0-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
 
 31.12.2004 
 Valutaterminskontrakter USD  0-180 dage  xx.xxx (xxx) (xxx) 
 Valutaterminskontrakter GBP  180-360 dage  xx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
       xxx.xxx (xxx) (xxx)      _______ _______ _______ 
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter (fortsat) 
 Renterisici 
 Om koncernens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser kan angives følgende aftalemæssige revurde-
 rings- og indfrielsestidspunkter afhængig af, hvilken dato der falder først. De effektive rentesatser er opgjort på 
 baggrund af det aktuelle renteniveau på balancedagen. 
 

  Koncern 
   Revurderings-/forfaldstidspunkt 

   Inden for Inden for Efter  Heraf fast- Effektiv 
   1 år 2-5 år 5 år I alt forrentet rente 
   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   %   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
 Tilgodehavender fra salg  xx.xxx x x xx.xxx x x,x  
 Obligationer  x.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x,x-x,x 
 Likvider  x.xxx x x x.xxx x x,x-x,x 
 Prioritetsgæld  (x.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x-x,x 
 Bankgæld  (x.xxx) x x (x.xxx) x x,x 
 Renteswaps, variabel rente  xx.xxx x x xx.xxx x x,x 
 Renteswaps, fast rente  x x (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x   _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ 
  
 31.12.2004 
 Tilgodehavender fra salg  xx.xxx x x xx.xxx x x,x 
 Obligationer  x.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x,x-x,x 
 Likvider  x.xxx x x x.xxx x x,x-x,x 
 Prioritetsgæld  (x.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x-x,x 
 Bankgæld  (x.xxx) x x (x.xxx) x x,x 
 Renteswaps, variabel rente  xx.xxx x x xx.xxx x x,x 
 Renteswaps, fast rente  x x (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x   _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ 
 

  Moderselskab 
   Revurderings-/forfaldstidspunkt 

   Inden for Inden for Efter  Heraf fast- Effektiv 
   1 år 2-5 år 5 år I alt forrentet rente 
   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   %   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2005 
 Tilgodehavender fra salg  xx.xxx x.xxx x xx.xxx x x,x 
 Obligationer  x.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x,x-x,x 
 Likvider  x.xxx x x x.xxx x x,x-x,x 
 Prioritetsgæld  (x.xxx) (x.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x-x,x 
 Bankgæld  (x.xxx) (x.xxx) x (x.xxx) x x,x 
 Renteswaps, variabel rente  xx.xxx xxx x xx.xxx x x,x 
 Renteswaps, fast rente  x xxx (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x   _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ 
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 49. Valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansielle instrumenter (fortsat) 

  Moderselskab 
   Revurderings-/forfaldstidspunkt 

   Inden for Inden for Efter  Heraf fast- Effektiv 
   1 år 2-5 år 5 år I alt forrentet rente 
   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   %   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 31.12.2004 
 Tilgodehavender fra salg  xx.xxx x x xx.xxx x x,x 
 Obligationer  x.xxx x.xxx x.xxx xx.xxx xx.xxx x,x-x,x 
 Likvider  x.xxx x x x.xxx x x,x-x,x 
 Prioritetsgæld  (x.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x-x,x 
 Bankgæld  (x.xxx) x x (x.xxx) x x,x 
 Renteswaps, variabel rente  xx.xxx x x xx.xxx x x,x 
 Renteswaps, fast rente  x x (xx.xxx) (xx.xxx) (xx.xxx) x,x   _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx (xx.xxx) (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx)   _______ _______ _______ _______ _______ 
 
 Dagsværdien af de på balancedagen udestående renteswaps indgået til afdækning af renterisiko på variabelt for-
 rentede lån udgør xxx t.kr. (2004: xxx kr.). 
 
 Kreditrisici 
 Den primære kreditrisiko i koncernen er relateret til tilgodehavender fra salg. Koncernens kunder er hovedsage-
 ligt større selskaber i Danmark og England. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde 
IAS 32.56 eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og sam-
 arbejdspartnere løbende kreditvurderes.  
 
IAS 32.56 Ved salg på kredit til kunder i Østeuropa og Asien forsikres tilgodehavenderne hos Atradius, hvilket indgår i 
 vurderingen af den  nødvendige nedskrivning  til imødegåelse  af tab. Tilgodehavender vedrørende selskaber i
  Østeuropa og Asien udgør under 5% af de samlede tilgodehavender fra salg.  
 
 Kreditrisikoen knyttet til tilgodehavender fra salg svarer til den regnskabsmæssige værdi. 
 
 Indbyggede afledte finansielle instrumenter 
 Der er i koncernen foretaget en systematisk gennemgang af kontrakter, der kunne indeholde betingelser, som 
 vil gøre kontrakten eller dele heraf til et afledt finansielt instrument. Gennemgangen har givet anledning til ind-
 regning af følgende afledte finansielle instrumenter til dagsværdi: 
 

 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
  xx xx Salgskontrakter indgået i fremmed valuta  xx xx 
  xxx xx Leasingkontrakter med reguleringsklausul  xx xxx 
  x x Finansielle kontrakter med mulighed for forlængelse  x x  _______ _______   _______ _______ 
  xxx xx   xx xxx  _______ _______   _______ _______ 
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 50. Nærtstående parter 
IAS 24.12 Nærtstående parter med kontrol 
IAS 24.13 Følgende parter har kontrol over Jens Jensen Holding A/S: 
 
 Navn  Hjemsted Grundlag for kontrol  __________________ ______________________ _______________________________ 
 Jens Jensen Åvej 1, Bykøbing Aktionær med flertal af stemmerettigheder 
 
 For oversigt over dattervirksomheder og associerede virksomheder henvises til side 5 samt note 24 og 25. 
 
IAS 24.17 Transaktioner med nærtstående parter 
IAS 24.18 Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem Jens Jensen Holding A/S og nærtstående parter til 
 denne.  
      
     Salg af Køb af  
   Salg af Køb af  tjeneste- tjeneste- Tilgode- 
   varer varer ydelser ydelser havender Gæld 
IAS 24.22   t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 2005 
 Dattervirksomheder  xx.xxx x.xxx x.xxx x x.xxx xxx 
 Associerede virksomheder  xx.xxx x.xxx x x xxx x 
 Virksomheder ejet af Jens Jensen  x x x x.xxx x xxx 
 Virksomhed ejet af bestyrelsesmedlem x x x xxx x xx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx x.xxx x.xxx x.xxx xxx xxx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
  
 2004 
 Dattervirksomheder  xx.xxx x.xxx x.xxx x x.xxx xxx 
 Associerede virksomheder  xx.xxx x.xxx x x xxx x 
 Virksomhed ejet af Jens Jensen  x x x x.xxx x xxx 
 Virksomhed ejet af bestyrelsesmedlem x x x x x xx   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
    xx.xxx x.xxx x.xxx x.xxx xxx 0   _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
 
IAS 24.17 Salg af varer til nærtstående parter er sket til koncernens normale salgspriser fratrukket gennemsnitlige rabatter 
IAS 24.21 på 5%, der svarer til storkunderabatter ydet til kunder, der ikke er nærtstående parter. Salg af tjenesteydelser er 
 sket til kostpris med en markedsbaseret avance på 40-60%. 
 
IAS 24.17 Køb af varer er ligeledes foretaget til markedspriser med fradrag af rabatter ydet som følge af størrelsen af af- 

IAS 24.21 tagne mængder. 
 
IAS 24.17 Køb af tjenesteydelser består dels af leje af driftsmateriel og biler fra virksomhed ejet af Jens Jensen og dels af 
 advokatydelser fra advokatvirksomhed, hvor bestyrelsesmedlem i Jens Jensen Holding A/S er medlem af ledel-
 sen. 
 
IAS 24.17 Der er ikke stillet sikkerhed eller givet garantier for udeståender på balancedagen. Såvel tilgodehavender som 
 gæld vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke i regnskabsåret realiseret tab på tilgodehavender hos 
 nærstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til imødegåelse af sandsynlige tab. 
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 50. Nærtstående parter (fortsat) 
 Vederlag mv. til bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere 
IAS 24.16 Der henvises til note 8 for oplysninger om ydet vederlag til koncernens bestyrelse, direktion og andre ledende 
 medarbejdere. 
 
IAS 32.34 Jens Jensen Holding A/S har i regnskabsåret tilbagekøbt egne aktier fra bestyrelse, direktion og andre ledende 
 medarbejdere for i alt xxx t.kr. (2004: xxx t.kr.), jf. note 33. 
 
 51. Aktionærforhold 
ÅRL § 74 Jens Jensen Holding A/S har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmeret-
 tigheder eller pålydende værdi: 
 
ÅRL § 104 Jens Jensen, Åvej 1, Bykøbing, der ejer xx,x % af selskabets aktiekapital og xx,x % af aktiekapitalens stemme-
 rettigheder 
 
IAS 10.21 52. Begivenheder efter balancedagen 
 Bestyrelsen har efter regnskabsårets udløb stillet forslag om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt 
 xx.xxx t.kr. til kurs xxx ved en kontant forhøjelse. Derudover har bestyrelsen stillet forslag om, at generalfor-
 samlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret 2006. Begge 
 forslag behandles på den ordinære generalforsamling for Jens Jensen Holding A/S den 1. april 2006. Hvis kapi-
 talforhøjelsen gennemføres vil selskabets likvide beholdning og egenkapital blive forøget med xx.xxx t.kr. 
 
IAS 10.17 53. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 
 Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 15. marts 2006 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse. 
 Årsrapporten forelægges Jens Jensen Holding A/S' aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsam-
 ling den 1. april 2006. 
 

 Moderselskab Koncern 
 2004 2005  2005 2004 
 t.kr. t.kr.  t.kr. t.kr.  _______ _______   _______ _______ 
ÅRL § 96,2   54. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 
   Honorar til moderselskabets generalforsamlingsvalgte 
   revisor for regnskabsåret: 
 
 xxx xxx Revision  xxx xxx 
 xxx xxx Andre ydelser end revision  xxx xxx  _______ _______   _______ _______ 
  xxx x.xxx   x.xxx x.xxx  _______ _______   _______ _______ 
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IAS 1.38 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS 
 Som nævnt i note 1 aflægges årsrapporten for Jens Jensen Holding A/S fra og med indeværende regnskabsår i 
 overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Overgangen til regnskabsaflæggelse efter 
 IFRS betyder, at de IFRS’er, der gælder pr. balancedagen i overgangsåret, skal anvendes med tilbagevirkende 
 kraft til det første regnskabsår, der er præsenteret i årsrapporten for overgangsåret.  
 
 Den seneste årsrapport for Jens Jensen Holding A/S for 2004 blev aflagt i overensstemmelse med den danske 
 årsregnskabslov og de danske  regnskabsvejledninger. I forbindelse med overgangen til regnskabsaflæggelse
 efter IFRS for indeværende regnskabsår er der i overensstemmelse med IFRS 1 udarbejdet en åbningsbalance 
 pr. 1. januar 2004 opgjort i overensstemmelse med de IFRS’er, der gælder for regnskabsår, der begynder 1.  
 januar 2005 eller senere, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, bortset fra de særlige overgangs- og 
 ikrafttrædelsesbestemmelser, der beskrevet nedenfor: 
 
 Finansielle instrumenter 
 Bestemmelserne i IAS 32 og IAS 39 vedrørende henholdsvis oplysninger og præsentation samt indregning og 
 måling af finansielle instrumenter er først anvendt fra 1. januar 2005 i overensstemmelse med ikrafttrædelses-
 bestemmelserne i disse standarder. Sammenligningstal for 2004 og tidligere år er ikke tilpasset den ændrede 
 regnskabspraksis. 
 
 Aktiebaseret vederlæggelse 
 Bestemmelserne i IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse, er i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i 
 IFRS 1 og IFRS 2 ikke anvendt for egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt før den 7. november 2002 samt 
 for egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt efter den 7. november 2002, der var fuldt vestede pr. 1. januar 
 2005. Sammenligningstal for 2004 og tidligere år er alene tilpasset for de ordninger, der er omfattet af IFRS 2 
 fra 1. januar 2005. Det vil sige egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt efter den 7. november 2002, som er 
 fuldt vestede pr. 1. januar 2005 samt kontantafregnede aktieoptioner i kraft pr. 1. januar 2005. 
 
 Valutakursregulering af udenlandske virksomheder 
 Ved omregning af selvstændige udenlandske enheder skal valutakursreguleringer i henhold til IAS 21, Valuta-
 omregning indregnes som en særskilt post direkte på egenkapitalen. Ved en efterfølgende afhændelse af en-
 heden skal de akkumulerede omregningsdifferencer indregnes i resultatopgørelsen. I overensstemmelse med 
 overgangsbestemmelserne i IFRS 1 er valutakursreguleringerne nulstillet pr. 1. januar 2004. Fremtidige omreg-
 ningsdifferencer vil blive ført på egenkapitalen i overensstemmelse med IAS 21. Ved en eventuel senere af-
 hændelse af den pågældende udenlandske enhed vil alene de kursreguleringer, der er ført på egenkapitalen efter 
 1. januar 2004 blive indregnet i resultatopgørelsen. 
 
 Hoved- og nøgletalsoversigt 
 Sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigten for årene 2001-2003 er ikke tilpasset den ændrede regn-
 skabspraksis. De korrektioner, der vil være nødvendige, såfremt sammenligningstal i hoved- og nøgletalsover-
 sigten for årene 2001-2003 skulle omarbejdes til IFRS, svarer til de korrektioner, der er foretaget til åbnings-
 balancen pr. 1. januar 2004, jf. omtalen nedenfor. 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS 
 Reklassifikationer 
 Ud over ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning og måling er der gennemført følgende re-
 klassifikationer og ændringer i opstillingsformen med tilpasning af sammenligningstal for 2004: 
 

• Likvider i pengestrømsopgørelsen omfatter alene likvide beholdninger, herunder valutabeholdninger, 
samt værdipapirer, der alene har en ubetydelig risiko for værdiændringer. En betydelig risiko anses for 
at foreligge, når restløbetiden for værdipapirerne på anskaffelsestidspunktet overstiger 3 måneder.  

• Udskudte skatteforpligtelser, pensionsforpligtelser samt andre hensatte forpligtelser præsenteres ikke 
længere som en særskilt hovedgruppe benævnt hensatte forpligtelser, men indgår under langfristede og 
kortfristede gældsforpligtelser afhængig af forventede afviklingstidspunkter. 

• Forslag til udbytte for regnskabsåret præsenteres ikke en som en særskilt post i egenkapitalen, men op-
lyses i noterne.  

• Langfristede aktiver bestemt for salg og tilknyttede gældsforpligtelser præsenteres som særskilt poster 
under henholdsvis aktiver og forpligtelser. 

• Resultat fra ophørte aktiviteter, herunder tab og gevinst ved salg af aktiviteterne, præsenteres netto som 
en særskilt post i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen opdeles dermed i resultat fra fortsættende akti-
viteter og resultat fra ophørte aktiviteter. Tilsvarende præsenteres pengestrømme fra ophørte aktiviteter 
særskilt som en nettopost i pengestrømsopgørelsen. 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(a) Afstemning af egenkapital pr. 1. januar 2004 (Åbningsbalance) 

  Koncern 
   Tidligere Effekt 
   regnskabs- overgang 
   praksis til IFRS IFRS 
  01.01.04 01.01.04 01.01.04 
             Note t.kr. t.kr. t.kr.       _______ _______ _______ 

 Immaterielle aktiver   x.xxx x.xxx x.xxx 
 Materielle aktiver  A x.xxx x.xxx x.xxx 
 Finansielle aktiver   x.xxx 0 x.xxx     _______ _______ _______ 
 Langfristede aktiver   xx.xxx x.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Varebeholdninger   xx.xxx (xxx) xx.xxx 
 Tilgodehavender   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre værdipapirer og kapitalandele   x.xxx 0 x.xxx 
 Likvide beholdninger   x.xxx x x.xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg    0 xxx xxx     _______ _______ _______ 
 Kortfristede aktiver   xxx.xxx x xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Aktiver   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx    _______ _______ _______ 
 
 Aktiekapital   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre reserver  B x xxx xxx 
 Overført resultat  C xxx xxx xxx 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret  D x.xxx (x.xxx) 0 
 Minoritetsinteresser   xxx xxx x.xxx    _______ _______ _______ 
 Egenkapital   xx.xxx xx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Hensatte forpligtelser  E xx.xxx (xx.xxx) 0 
 Langfristede forpligtelser  F xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Kortfristede forpligtelser  G xxx.xxx x.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Forpligtelser   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx    _______ _______ _______  
 Passiver   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx    _______ _______ _______ 

  
 A. Materielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af materielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Måling af investeringsejendom til dagsværdi     x.xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx       _______ 
      x.xxx       _______ 
 
 



Jens Jensen Holding A/S  97

Ref. Noter 

 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 B. Andre reserver 
 Andre reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der er underlagt særlige krav til regnskabsmæssig be-
 handling eller præsentation. Der er foretaget følgende reguleringer til andre reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Valutakursregulering ved indregning af udenlandske enheder    xx 
 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg    xxx 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)       _______ 
      xxx       _______ 
 
 C. Overført resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens overførte resultat: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af foreslået udbytte for regnskabsåret 2004    x.xxx 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom      xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     xxx 
 Tilbageførsel af afskrivninger på koncerngoodwill    x.xxx 
 Overførsel indregnede dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg  (xxx) 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     (xxx) 
 Udligning af ikke-indregnede aktuarmæssige tab og gevinster på koncernens pensionsordninger xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)       _______ 
      xx.xxx       _______ 
 
 D. Foreslået udbytte for regnskabsåret 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret er reklassificeret som del af overført resultat. 
 
 E. Hensatte forpligtelser 
 Hensatte forpligtelser er reklassificeret som henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. 
 
 F. Langfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens langfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af udskudte skatteforpligtelser     xx.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved måling af investeringsejendom til dagsværdi   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved revurdering af restværdier og dekomponering af bygningsbestanddele xxx 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx       _______ 
      xx.xxx       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 G. Kortfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens kortfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx 
 Udligning af ikke-indregnede aktuarmæssige tab og gevinster på koncernens pensionsordninger xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     (xxx)       _______ 
      x.xxx       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(a) Afstemning af egenkapital pr. 1. januar 2004 (Åbningsbalance) 

   Moderselskab 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   01.01.04 01.01.04 01.01.04 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.        _______ _______ _______ 

 Immaterielle aktiver   x.xxx 0 x.xxx 
 Materielle aktiver  A xx.xxx x.xxx xx.xxx 
 Finansielle aktiver  B xx.xxx (x.xxx) x.xxx     _______ _______ _______ 
 Langfristede aktiver   xxx.xxx (x.xxx) xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Varebeholdninger   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Tilgodehavender   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre værdipapirer og kapitalandele   x.xxx 0 x.xxx 
 Likvide beholdninger   x.xxx 0 x.xxx     _______ _______ _______ 
 Kortfristede aktiver   xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Aktiver   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Aktiekapital   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Bundne reserver  C x.xxx (x.xxx) x.xxx 
 Andre reserver  D 0 xxx xxx 
 Overført resultat  E xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret  F x.xxx (x.xxx) 0     _______ _______ _______ 
 Egenkapital   xx.xxx (xxx) 61.111     _______ _______ _______ 
 
 Hensatte forpligtelser  G xx.xxx (xx.xxx) 0 
 Langfristede forpligtelser  H xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Kortfristede forpligtelser  I xx.xxx x.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 Forpligtelser   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Passiver   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 A. Materielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af materielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Måling af investeringsejendom til dagsværdi     x.xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx       _______ 
      x.xxx       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 B. Finansielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af finansielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af resultatandele mv. fra tilknyttede virksomheder opgjort i o.m. indre værdis  
 metode     (x.xxx) 
 Tilbageførsel af resultatandele mv. fra associerede virksomheder opgjort i o.m. indre værdis 
 metode     (xxx)       _______ 
      (x.xxx)       _______ 
 
 C. Bundne reserver 
 Bundne reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der ikke direkte kan rådes over i forbindelse med ud-
 bytteudlodninger o.l. Der er foretaget følgende reguleringer til bundne reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom udover oprindelig kostpris   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat     (x.xxx) 
 Tilbageførsel af nettoopskrivning af kapitalandele målt efter indre værdis metode   (x.xxx)       _______ 
      (x.xxx)       _______ 
 
 D. Andre reserver 
 Andre reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der er underlagt særlige krav til regnskabsmæssig be-
 handling eller præsentation. Der er foretaget følgende reguleringer til andre reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg    xxx 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xx)       _______ 
      xxx       _______ 
 
 E. Overført resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens overførte resultat: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af foreslået udbytte for regnskabsåret 2004    x.xxx 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom op til kostpris    xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     xxx 
 Overførsel indregnede dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg  (xxx) 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     (xxx) 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)       _______ 
      xx.xxx       _______ 
 
 F. Foreslået udbytte for regnskabsåret 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret er reklassificeret som del af overført resultat. 
 
 G. Hensatte forpligtelser 
 Hensatte forpligtelser er reklassificeret som henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 H. Langfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til langfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af udskudte skatteforpligtelser     xx.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved måling af investeringsejendom til dagsværdi   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved revurdering af restværdier og dekomponering af bygningsbestanddele xxx 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     xxx       _______ 
      xx.xxx       _______ 
 
 I. Kortfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens kortfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     (xxx)       _______ 
      x.xxx       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(a) Afstemning af egenkapital pr. 31. januar 2004 

   Koncern 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   31.12.04 31.12.04 31.12.04 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.        _______ _______ _______ 

 Immaterielle aktiver  A xx.xxx xxx xx.xxx 
 Materielle aktiver  B xx.xxx (x.xxx) xx.xxx 
 Finansielle aktiver   x.xxx 0 x.xxx     _______ _______ _______ 
 Langfristede aktiver   xx.xxx (x.xxx) xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Varebeholdninger  C xx.xxx (x.xxx) xx.xxx 
 Tilgodehavender   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre værdipapirer og kapitalandele   x.xxx 0 x.xxx 
 Likvide beholdninger   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  D 0 xx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 Kortfristede aktiver   xxx.xxx xx.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Aktiver   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Aktiekapital   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre reserver  E 0 xxx xxx 
 Overført resultat  F xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret  G x.xxx (x.xxx) 0 
 Minoritetsinteresser   xxx 0 xxx     _______ _______ _______ 
 Egenkapital   xx.xxx x.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Hensatte forpligtelser  H xx.xxx (xx.xxx) 0 
 Langfristede forpligtelser  I xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Kortfristede forpligtelser  J xxx.xxx x.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 Forpligtelser   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______  
 Passiver   xxx.xxx x.xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 

 
 A. Immaterielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af immaterielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af afskrivninger på koncerngoodwill     x.xxx 
 Tilbageførsel af valutakursregulering henførbar til afskrivninger på koncerngoodwill  xx 
 Udskillelse af færdiggjorte udviklingsprojekter henførbar til ophørt aktivitet, jf. note 20  (xxx)        _______ 
      x.xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 B. Materielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af materielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Måling af investeringsejendom til dagsværdi     x.xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Udskillelse af materielle aktiver henførbar til ophørt aktivitet, jf. note   (xx.xxx)        _______ 
      (x.xxx)        _______ 
 
 C. Varebeholdninger 
 Varebeholdninger henførbar til ophørt aktivitet er udskilt og overført til særskilt post for langfristede aktiver 
 bestemt for salg under kortfristede aktiver, i alt x.xxx t.kr. 
 
 D. Langfristede aktiver bestemt for salg 
 Langfristede aktiver vedrørende ophørt aktivitet er udskilt og præsenteret som en særskilt post under kortfriste-
 de aktiver, jf. note 20. 
 
 Langfristede aktiver bestemt for salg måles til laveste værdi af aktivernes regnskabsmæssige værdi på tidspunk-
 tet for opfyldelse af kriterierne for klassifikation at aktiverne som bestemt for salg og aktivernes dagsværdi fra-
 trukket forventede omkostninger ved salg (nettorealisationsværdi). Langfristede aktiver bestemt for salg afskri-
 ves ikke. I det konkrete tilfælde er ikke korrigeret for foretagne afskrivninger, da disse afspejler den nedskriv-
 ning af den regnskabsmæssige værdi pr. 14. februar 2004, der ville skulle have været foretaget som følge af 
 brugen af aktiverne i perioden fra 14. februar 2004 til 31. december 2004. 
 
 E. Andre reserver 
 Andre reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der er underlagt særlige krav til regnskabsmæssig be-
 handling eller præsentation. Der er foretaget følgende reguleringer til andre reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Valutakursregulering ved indregning af udenlandske enheder    xx 
 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg    xxx 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)        _______ 
      xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 F. Overført resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens overførte resultat: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af foreslået udbytte for regnskabsåret 2004    x.xxx 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom      xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     xxx 
 Tilbageførsel af afskrivninger på koncerngoodwill     x.xxx 
 Overførsel indregnede dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg  (xxx) 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     (xxx) 
 Udligning af ikke-indregnede aktuarmæssige tab og gevinster på koncernens pensionsordninger  xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 G. Foreslået udbytte for regnskabsåret 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret er reklassificeret som del af overført resultat. 
 
 H. Hensatte forpligtelser 
 Hensatte forpligtelser er reklassificeret som henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. 
 
 I. Langfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens langfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af udskudte skatteforpligtelser     xx.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved måling af investeringsejendom til dagsværdi   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved revurdering af restværdier og dekomponering af bygningsbestanddele xxx 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx 
 Udskillelse af udskudte skatteforpligtelser tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg, jf. note 20 (x.xxx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 J. Kortfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens kortfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx 
 Udligning af ikke-indregnede aktuarmæssige tab og gevinster på koncernens pensionsordninger xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     (xxx) 
 Reklassifikation af gældsforpligtelser tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg, jf. note 20  x.xxx        _______ 
      x.xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(a) Afstemning af egenkapital pr. 31. januar 2004 

   Moderselskab 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   31.12.04 31.12.04 31.12.04 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.        _______ _______ _______ 

 Immaterielle aktiver  A x.xxx (xxx) x.xxx 
 Materielle aktiver  B xx.xxx (x.xxx) xx.xxx 
 Finansielle aktiver  C xx.xxx (x.xxx) x.xxx     _______ _______ _______ 
 Langfristede aktiver   xxx.xxx (xx.xxx) xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Varebeholdninger  D xx.xxx (x.xxx) xx.xxx 
 Tilgodehavender   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Andre værdipapirer og kapitalandele   x.xxx 0 x.xxx 
 Likvide beholdninger   x.xxx 0 x.xxx 
 Langfristede aktiver bestemt for salg  E 0 xx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 Kortfristede aktiver   xxx.xxx xx.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 Aktiver   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Aktiekapital   xx.xxx 0 xx.xxx 
 Bundne reserver  F x.xxx (x.xxx) x.xxx 
 Andre reserver  G 0 xxx xxx 
 Overført resultat  H xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret  I x.xxx (x.xxx) 0     _______ _______ _______ 
 Egenkapital   xx.xxx (xxx) xx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 Hensatte forpligtelser  J xx.xxx (xx.xxx) 0 
 Langfristede forpligtelser  K xx.xxx xx.xxx xx.xxx 
 Kortfristede forpligtelser  L xx.xxx x.xxx xx.xxx     _______ _______ _______ 
 Forpligtelser   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______  
 Passiver   xxx.xxx xxx xxx.xxx     _______ _______ _______ 
 
 A. Immaterielle aktiver 
 Færdiggjorte udviklingsprojekter relateret til ophørt aktivitet er udskilt og præsenteret som del af særskilt kort-
 fristet aktiv benævnt langfristede aktiver bestemt for salg, jf. note 20. 
 
 B. Materielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af materielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Måling af investeringsejendom til dagsværdi     x.xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Udskillelse af materielle aktiver henførbar til ophørt aktivitet, jf. note   (xx.xxx)       _______ 
      (x.xxx)       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 C. Finansielle aktiver 
 Der er foretaget følgende reguleringer af finansielle aktiver: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af resultatandele mv. fra tilknyttede virksomheder opgjort i o.m. indre værdis   
 metode     (x.xxx) 
 Tilbageførsel af resultatandele mv. fra associerede virksomheder opgjort i o.m. indre værdis  
 metode     (xxx)        _______ 
      (x.xxx)        _______ 
 
 D. Varebeholdninger 
 Varebeholdninger henførbar til ophørt aktivitet er udskilt og overført til særskilt post for langfristede aktiver 
 bestemt for salg under kortfristede aktiver, i alt x.xxx t.kr. 
 
 E. Langfristede aktiver bestemt for salg 
 Langfristede aktiver vedrørende ophørt aktivitet er udskilt og præsenteret som en særskilt post under kortfriste-
 de aktiver, jf. note 20. 
 
 Langfristede aktiver bestemt for salg måles til laveste værdi af aktivernes regnskabsmæssige værdi på tidspunk-
 tet for opfyldelse af kriterierne for klassifikation at aktiverne som bestemt for salg og aktivernes dagsværdi fra-
 trukket forventede omkostninger ved salg (nettorealisationsværdi). Langfristede aktiver bestemt for salg afskri-
 ves ikke. I de konkrete tilfælde er ikke korrigeret for foretagne afskrivninger, da disse afspejler den nedskriv-
 ning af den regnskabsmæssige værdi pr. 14. februar 2004, der ville skulle have været foretaget som følge af 
 brugen af aktiverne i perioden fra 14. februar 2004 til 31. december 2004. 
 
 F. Bundne reserver 
 Bundne reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der ikke direkte kan rådes over i forbindelse med ud-
 bytteudlodninger o.l. Der er foretaget følgende reguleringer til bundne reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom udover oprindelig kostpris   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat     (x.xxx) 
 Tilbageførsel af nettoopskrivning af kapitalandele målt efter indre værdis metode   (x.xxx)       _______ 
      (x.xxx)       _______ 
 
 G. Andre reserver 
 Andre reserver er defineret som egenkapitalposteringer, der er underlagt særlige krav til regnskabsmæssig be-
 handling eller præsentation. Der er foretaget følgende reguleringer til andre reserver: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg    xxx 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     xxx 
 Effekt på udskudt skat     (xx)        _______ 
      xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 H. Overført resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens overførte resultat: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af foreslået udbytte for regnskabsåret 2004    x.xxx 
 Dagsværdiregulering af investeringsejendom op til kostpris    xxx 
 Effekt af regulering af restværdier samt dekomponering af bygningsbestanddele   xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     xxx 
 Overførsel indregnede dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg  (xxx) 
 Indregnet værdi af aktiebaseret vederlæggelse     (xxx) 
 Effekt på udskudt skat     (xxx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 I. Foreslået udbytte for regnskabsåret 
 Foreslået udbytte for regnskabsåret er reklassificeret som del af overført resultat. 
 
 J. Hensatte forpligtelser 
 Hensatte forpligtelser er reklassificeret som henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. 
 
 K. Langfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til langfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af udskudte skatteforpligtelser     xx.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved måling af investeringsejendom til dagsværdi   x.xxx 
 Effekt på udskudt skat ved revurdering af restværdier og dekomponering af bygningsbestanddele xxx 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     xxx 
 Udskillelse af udskudte skatteforpligtelser tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg, jf. note 20 (x.xxx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 L. Kortfristede forpligtelser 
 Der er foretaget følgende reguleringer til koncernens kortfristede forpligtelser: 
                  t.kr.        _______ 
 Reklassifikation af andre hensatte forpligtelser     x.xxx 
 Tilbageførsel af indregnet negativ goodwill     (xxx) 
 Reklassifikation af gældsforpligtelser tilknyttet langfristede aktiver bestemt for salg, jf. note 20  x.xxx       _______ 
      x.xxx       _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(b) Afstemning af resultatopgørelse for 2004 

   Koncern 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   2004 2004 2004 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ 

 Nettoomsætning  A xxx.xxx (xx.xxx) xxx.xxx 
 Produktionsomkostninger  B (xxx.xxx) xx.xxx (xxx.xxx)     _______ _______ _______ 
 Bruttoresultat   xxx.xxx (xx.xxx) xxx.xxx 
 
 Andre driftsindtægter  C x.xxx xxx x.xxx 
 Distributionsomkostninger  D (xx.xxx) xx.xxx (xx.xxx) 
 Administrationsomkostninger  E (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx) 
 Andre driftsomkostninger   xx 0 xx     _______ _______  _______ 
 Resultat af primær drift (EBIT)   xx.xxx xxx xx.xxx 
 
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  xxx 0 xxx 
 Finansielle indtægter  F xxx xxx xxx 
 Finansielle omkostninger  G (x.xxx) xx (x.xxx)     _______ _______  _______ 
 Resultat før skat   x.xxx xxx xx.xxx 
 
 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter  H (x.xxx) (xx) (x.xxx)     _______ _______  _______ 
 Årets resultat af fortsættende aktiviteter   x.xxx xxx x.xxx 
 
 Åres resultat af ophørte aktiviteter  I 0 xxx xxx     _______ _______  _______ 
 Årets resultat   x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______  _______ 
  
 A. Nettoomsætning 
 14. februar 2004 besluttede selskabets bestyrelse, at aktiviteten "elektroniske måleapparater" skulle frasælges. 
 Fra og med denne dato er aktiviteten i overensstemmelse med kriterierne i IFRS 5, Langfristede aktiver bestemt 
 for salg og ophørte aktiviteter, klassificeret som ophørt og præsenteres særskilt i resultatopgørelsen som en 
 nettopost, jf. note 4.  
 
 B. Produktionsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer af produktionsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af afskrivninger på bygninger som følge af korrigerede restværdier og 
 dekomponering af bygningsbestanddele     xxx 
 Tilbageførsel af amortisering af negativ goodwill     (xx) 
 Tilbageførsel af afskrivninger på koncerngoodwill     x.xxx 
 Produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4    xx.xxx 
 Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9     (xx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 C. Andre driftsindtægter 
 I overensstemmelse med IAS 40, Investeringsejendomme, måles koncernens investeringsejendomme til dags-
 værdi. Dagsværdiregulering for 2004 udgør 892 t.kr. 

 
 D. Distributionsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer til distributionsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Udskillelse af produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4   xx.xxx 
 Indregning af værdi af aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9    (xxx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 E. Administrationsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer til administrationsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Udskillelse af produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4   x.xxx 
 Indregning af værdi af aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9    (xxx)        _______ 
      x.xxx        _______ 
 
 F. Finansielle indtægter 
 Der er foretaget følgende reguleringer til finansielle indtægter: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af resultatførte gevinster på finansielle aktiver disponible for salg   (xx) 
 Indtægtsførsel af gevinster på afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige 
 pengestrømme, der ikke opfylder sikringskriterierne i IAS 39, Finansielle instrumenter:  
 Indregning og måling     xxx        _______ 
      xxx        _______ 
 
 G. Finansielle omkostninger 
 Finansielle omkostninger relateret til ophørt aktivitet er udskilt, jf. note 4. 
 
 H. Skat af årets resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter: 
                  t.kr.        _______ 
 Effekt af årets dagsværdiregulering af investeringsejendomme    (xxx) 
 Effekt af tilbageførsel af afskrivninger som følge af ændrede restværdier og dekomponering 
 af bygningsbestanddele     (xx) 
 Udskillelse af skat relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4    xxx 
 Effekt af tilbageførsel af resultatførte gevinster på finansielle aktiver disponible for salg  xx 
 Effekt af indtægtsførsel af gevinster på afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 
 fremtidige pengestrømme, der ikke opfylder sikringskriterierne i IFRS   (xx)        _______ 
      (xx)        _______ 
 
 I. Årets resultat af ophørte aktiviteter 
 Resultateffekten af ophørt aktivitet for perioden 14. februar 2004 til 31. december 2004 er udskilt og præsente-
 ret som en særskilt post i resultatopgørelsen. For specifikation af beløbets sammensætning henvises til note 4. 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.39(b) Afstemning af resultatopgørelse for 2004 

   Moderselskab 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   2004 2004 2004 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ 

 Nettoomsætning  A xxx.xxx (xx.xxx) xxx.xxx 
 Produktionsomkostninger  B (xxx.xxx) xx.xxx (xxx.xxx)     _______ _______ _______ 
 Bruttoresultat   xx.xxx (xx.xxx) xx.xxx 
 
 Andre driftsindtægter  C x.xxx xxx x.xxx 
 Distributionsomkostninger  D (xx.xxx) xx.xxx (xx.xxx) 
 Administrationsomkostninger  E (xx.xxx) x.xxx (xx.xxx)     _______ _______  _______ 
 Resultat af primær drift (EBIT)   xx.xxx xxx xx.xxx 
 
 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder  F xxx xxx xxx 
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  G xxx (xxx) 0 
 Finansielle indtægter  H x.xxx xxx x.xxx 
 Finansielle omkostninger  I (x.xxx) xx (x.xxx)     _______ _______  _______ 
 Resultat før skat   x.xxx (xx) x.xxx 
 
 Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter  J (x.xxx) xxx (x.xxx)     _______ _______  _______ 
 Årets resultat af fortsættende aktiviteter   x.xxx xxx x.xxx 
 
 Åres resultat af ophørte aktiviteter  K 0 xxx xxx     _______ _______  _______ 
 Årets resultat   x.xxx x.xxx x.xxx     _______ _______  _______ 
  
 A. Nettoomsætning 
 14. februar 2004 besluttede selskabets bestyrelse, at aktiviteten  "elektroniske måleapparater" skulle frasælges. 
 Fra og med denne dato er aktiviteten i overensstemmelse med kriterierne i IFRS 5, Langfristede aktiver bestemt 
 for salg og ophørte aktiviteter, klassificeret som ophørt og præsenteres særskilt i resultatopgørelsen som en 
 nettopost, jf. note 4.  
 
 B. Produktionsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer af produktionsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af afskrivninger på bygninger som følge af korrigerede restværdier og 
 dekomponering af bygningsbestanddele     xxx 
 Tilbageførsel af amortisering af negativ goodwill     (xx) 
 Produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4    xx.xxx 
 Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9     (xx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 C. Andre driftsindtægter 
 I overensstemmelse med IAS 40, Investeringsejendomme, måles koncernens investeringsejendomme til dags-
 værdi. Dagsværdiregulering for 2004 udgør xxx t.kr. 

 
 D. Distributionsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer til distributionsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Udskillelse af produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4   xx.xxx 
 Indregning af værdi af aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 9    (xx)        _______ 
      xx.xxx        _______ 
 
 E. Administrationsomkostninger 
 Der er foretaget følgende reguleringer til administrationsomkostninger: 
                  t.kr.        _______ 
 Udskillelse af produktionsomkostninger relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4   x.xxx 
 Indregning af værdi af aktiebaseret vederlæggelse, jf. note    (xx)        _______ 
      x.xxx        _______ 
 
 F. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 
 Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Der er foretaget følgende reguleringer til indtægter af  
 kapitalandele i dattervirksomheder: 
 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af andel af dattervirksomheders resultat før skat opgjort efter indre værdis metode (xxx) 
 Indtægtsførsel af modtaget udbytte fra dattervirksomheder    xxx        _______ 
      xxx        _______ 
 
 G. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 
 Kapitalandele i associerede virksomheder måles i moderselskabet til kostpris. Den i året indtægtsførte andel af 
 de associerede virksomheders resultat før skat efter indre værdis metode er tilbageført. 
 
 H. Finansielle indtægter 
 Der er foretaget følgende reguleringer til finansielle indtægter: 
                  t.kr.        _______ 
 Tilbageførsel af resultatførte gevinster på finansielle aktiver disponible for salg   (xx) 
 Indtægtsførsel af gevinster på afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige 
 pengestrømme, der ikke opfylder sikringskriterierne i IAS 39, Finansielle instrumenter:  
 Indregning og måling     xxx        _______ 
      xxx        _______ 
 
 I. Finansielle omkostninger 
 Finansielle omkostninger relateret til ophørt aktivitet er udskilt, jf. note 4. 
 

 
 



Jens Jensen Holding A/S  112

Ref. Noter 

 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
 J. Skat af årets resultat 
 Der er foretaget følgende reguleringer til skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter: 
                  t.kr.        _______ 
 Effekt af årets dagsværdiregulering af investeringsejendomme    (xxx) 
 Effekt af tilbageførsel af afskrivninger som følge af ændrede restværdier og dekomponering 
 af bygningsbestanddele     (xx) 
 Tilbageførsel af skat i dattervirksomheder     xxx 
 Udskillelse af skat relateret til ophørt aktivitet, jf. note 4    xxx 
 Effekt af tilbageførsel af resultatførte gevinster på finansielle aktiver disponible for salg  x 
 Effekt af indtægtsførsel af gevinster på afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 
 fremtidige pengestrømme, der ikke opfylder sikringskriterierne i IFRS   (xx)        _______ 
      xxx        _______ 
 
 K. Årets resultat af ophørte aktiviteter 
 Resultateffekten af ophørt aktivitet for perioden 14. februar 2004 til 31. december 2004 er udskilt og præsente-
 ret som en særskilt post i resultatopgørelsen. For specifikation af beløbets sammensætning henvises til note 4. 
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 55. Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat) 
IFRS 1.38 Afstemning af pengestrømsopgørelse for 2004 

   Koncern 
    Tidligere Effekt 
    regnskabs- overgang 
    praksis til IFRS IFRS 
   2004 2004 2004 
              Note t.kr. t.kr. t.kr.     _______ _______ _______ 
  
 Pengestrømme vedrørende drift  A xx.xxx (x.xxx) xx.xxx     _______ _______  _______ 
 
 Pengestrømme vedrørende investeringer  B (x.xxx) x.xxx (xx.xxx)     _______ _______  _______ 
 
 Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter  A 0 x.xxx x.xxx     _______ _______  _______ 

 Ændring i likvider   xxx (xxx) xx 
 
 Likvider 01.01.2004  B xx.xxx (x.xxx) xx.xxx 
 Kursreguleringer likvider 01.01.2004   (xxx) 0 (xxx)     _______ _______  _______ 
 Likvider 31.12.2004   xx.xxx (x.xxx) xx.xxx     _______ _______  _______ 
  
 A. Pengestrømme vedrørende ophørte aktiviteter 
 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter er udskilt og præsenteres særskilt i pengestrømsopgørelsen som et netto- 
 beløb. For specifikation af pengestrømme fra ophørte aktiviteter på henholdsvis pengestrømme fra drift, inve-        
 steringer og finansiering henvises til note 4. 
 
 B. Pengestrømme vedrørende investeringer og likvider 
 Værdipapirer, der har mere end en ubetydelig risiko for værdiændringer, er ikke omfattet af definitionen på  
 likvider. Til- og afgange af sådanne værdipapirer er reklassificeret som pengestrømme fra investeringsaktivitet. 
 
 


