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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejeren i BB Electronics A/S 

Konklusion 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for BB Electronics A/S for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt an-
vendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnska-
bet". Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncer-
nens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 
er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► -
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol.  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om selskabet 

Navn 
Adresse, postnr. by 

BB Electronics A/S 
Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

21 66 25 34 
21. december 1998 
Horsens 
1. januar – 31. december 

Telefon 
Telefax 

76 25 10 00 
76 25 10 10 

Moderselskab BB Electronics Holding ApS 
Ane Staunings Vej 21 
8700 Horsens 
CVR-nr. 37 40 70 97 

Største og mindste koncern, hvori sel-
skabet indgår 

BB Electronics Holding ApS 
Ane Staunings Vej 21 
8700 Horsens 
CVR-nr. 37 40 70 97 

Datterselskaber Kina: 
BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. 

Bestyrelse Sven Ruder, formand 
Ole Steen Andersen, næstformand 
Per Thrane 
Folmer Rud Hansen 
Svend Lindbjerg 
Malene Braskhøj Bust Pihl 
Steen Moeskjær Jensen 

Direktion Adm. direktør Carsten Christensen 

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, CVR-nr. 30700228 



 

 

BB Electronics A/S 

Årsrapport 2016 

 

7 

Ledelsesberetning 

Koncernoversigt 

 

BB Electronics 
Holding ApS

 

BB Electronics 
Holding ApS

 

BB Electronics A/S
 

BB Electronics A/S
 

BB Electronics 
(Suzhou) Co. Ltd.

 

BB Electronics 
(Suzhou) Co. Ltd.

 

100 %
 

100 %
 

100 %
 

100 %
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Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal for koncernen 
      

t.DKK 2016 2015 2014 2013 2012 

      
Hovedtal      

Nettoomsætning 400.338 422.688 365.113 425.042 583.243 
EBITDA før særlige poster 25.702 26.224 16.470 9.256 13.368 
Særlige poster 0 -2.413 -4.814 -5.733 -19.057 
Heraf udgør nedskrivninger/tab - - - - 13.040 
EBITDA 25.702 23.811 11.656 3.523 7.351 
Resultat af primær drift 18.431 15.480 1.781 -8.793 -24.557 
Resultat af finansielle poster -2.149 -5.451 -5.884 -7.249 -5.699 
Årets resultat 14.957 7.337 -5.627 -15.851 -35.012 

      
Anlægsaktiver 16.417 16.282 20.203 23.110 32.594 
Omsætningsaktiver 213.134 202.314 188.296 187.048 230.526 
Aktiver i alt (balancesum) 229.551 218.596 208.499 210.158 263.120 
Heraf materielle anlægsaktiver 13.746 12.950 15.999 19.323 27.779 
Aktiekapital 7.634 7.634 7.634 7.634 7.634 
Egenkapital 86.596 43.046 31.032 29.407 46.085 
Hensatte forpligtelser 134 561 264 663 1.152 
Langfristede gældsforpligtelser 27.735 12.580 25.997 37.593 329 
Kortfristede gældsforpligtelser 115.086 162.409 151.206 142.495 215.554 

      
Pengestrøm fra driftsaktiviteten 49.483 22.464 24.945 5.893 22.126 
Pengestrøm til investeringsaktiviteten -7.580 -3.961 -5.160 296 2.285 
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -7.024 -3.910 -3.109 -1.699 -17.966 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -2.703 -19.423 -16.050 41.844 -49.935 
Ændring i likvider 39.200 -920 3.735 48.033 -25.524 

      
Nøgletal      
EBITDA-margin før særlige poster (%) 6,4 6,2 4,5 2,2 2,3 
EBIT-margin (%) 4,7 3,7 0,6 -2,0 -4,2 
Egenkapitalforrentning (%) 23,1 19,8 -18,6 -42,0 -55,1 
Soliditet (%) 37,7 19,7 14,9 14,0 17,5 

      
Gennemsnitligt antal ansatte 452 488 515 614 666 

      

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015". 

 

Definitioner: 

EBITDA-margin før særlige poster: EBITDA før særlige poster x 100/Nettoomsætning 

EBIT-margin: EBIT efter særlige poster x 100/Nettoomsætning 

Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat x 100/Gennemsnitlige egenkapital 

Soliditet: Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver ultimo 
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Beretning 

2016 markerer et skift i BB Electronics historie, idet Axcel i starten af året valgte at afhænde 
virksomheden efter 18 års ejerskab til den tidligere ledelse. Processen for overdragelsen blev afsluttet i 
de efterfølgende 2 kvartaler, og danner nu grobund for en stabil fremtid for BB Electronics. Således 
formåede BB Electronics i 2016 at fordoble sit resultat efter skat, og havde et meget stærkt cash flow 
på MDKK 39. 

Samtidig fortsættes vækststrategien BB PLUS, som blev iværksat i 2014 og går nu ind i sin næste fase. 
Efter de forgangne to år at havet øget orienteringen mod markedet og skabt en attraktiv pallette af 
international konkurrencedygtige serviceydelser, så udvider BB Electronics den eksterne eksponering 
med flere kommercielle medarbejdere, som hver især har stor EMS erfaring med i bagagen på hver 
deres område. De skal medvirke til at salgsaktiviteterne intensiveres indenlands som udenlands. Det 
samme gælder for Kina, hvor salgsaktiviteterne fremadrettet øges primært med henblik på vestlige 
kunder, der allerede i dag er etableret på det kinesiske marked. BB Electronics ønsker således inden for 
de kommende år at sikre en overvejende andel af aktiviteterne på lokationen i Suzhou som domestic 
sales. 

Strategien BB PLUS fokuserer på at markedsføre BB Electronics til udvalgte segmenter, hvor man som 
kunde bliver mødt af virksomhedens management, og hvor ”being a mutually good match” er af 
afgørende betydning. Derudover vil yderligere fokus på værdiskabelse til eksisterende kunder være et 
bærende element fremadrettet, så kunderne opnår en forbedret total cost på den leverede ydelse. 

BB Electronics’ serviceydelser baserer sig på standardiserede processer i og mellem fabrikkerne i Kina 
og Danmark. Teknologi og kvalitet på alle niveauer er i højsædet, og dertil kommer den kommercielle og 
værdiskabende overbygning, der udmønter sig i håndgribelige produkter til kunderne. Organisationen i 
Kina er yderligere styrket for at sikre den fortsatte positive udvikling. 

Med introduktion af robot-teknologi allerede i 2013 udvikler og fastholder BB Electronics svært 
tilgængelig viden samt det specialiserede teknologiske grundlag for yderligere fremskridt inden for 
automatisering til gavn for kunderne og BB Electronics. Den eksponentielle udvikling er fortsat og nu 
tilbydes robotløsninger på lavere volumen end tidligere. Området fastholdes og udvikles kontinuerligt og 
det er en væsentlig driver for vækst på fabrikken i Horsens, og for at øge konkurrenceevnen på 
fabrikken i Suzhou. 

Automatiseringen og robotterne giver derudover mulighed for produktion til lave omkostninger tæt på 
kundernes egen udvikling på serier i lavere volumen. BB Electronics ser fortsat en kraftig vækst på dette 
område og har flere spændende igangværende projekter, som vil vokse fremadrettet. 

BB Electronics forventer i 2017 en markant vækst i omsætningen såvel fra stigninger fra den 
eksisterende kundeportefølje som via nye kunder. Der er indgået samarbejde med flere betydelige nye 
partnere i 2016, der vil have en synlig positiv effekt på omsætningen fremadrettet og sikre en markant 
stigende vækst i driftsindtjeningen igen i 2017. 

Med ny ejerstruktur og et langt sigte for fremtiden fremstår BB Electronics som en stærk og 
velkonsolideret EMS provider, hvor kunderne kan forvente en professionel og tilpasset kommunikation, 
hurtig opstart af nye produkter, fleksible logistik modeller som sikrer høj leveringsevne, høj kvalitet på 
såvel produkter og services samt lav kapitalbinding. 
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Hovedaktivitet 

Koncernens aktivitet består i produktion af 
elektronik, EMS-services. Produktionen foregår 
i moderselskabet, BB Electronics A/S, samt det 
kinesiske datterselskab BB Electronics (Suzhou) 
Co. Ltd. 

Den økonomiske udvikling 

Den samlede omsætning blev i 2016 på MDKK 
400, hvilket er et fald på 5% i forhold til 2015 
(MDKK 423), som i 2016 kan henføres til lavere 
markedsaktivitet. 

400 
millioner danske  

kroner i omsætning 

 

Koncernen realiserede i 2016 en samlet indtje-
ning (EBITDA) før særlige poster på MDKK 26 
(2015 MDKK 26) samt et resultat efter skat på 
MDKK 15 (2015 MDKK 7).  

Fremgangen i resultatet efter skat baserer sig 
på en stigning i bruttoresultatet pga. kundemix, 
effektiviseringer samt reduktion i finansielle 
omkostninger. 

Udviklingen i årets resultat overstiger 
budgettet, og ledelsen vurderer det samlede 
resultat som tilfredsstillende set i lyset af en 
lavere omsætning i fht. 2015. Budgettet for 
2017 afspejler en vækst i omsætning såvel som 
indtjening. 

Koncernens balancesum udgjorde ved udgan-
gen af regnskabsåret MDKK 230 mod MDKK 
219 året før. Året 2016 er påvirket af 
refinansieringen ifm. ejerskiftet. Stigningen 
skyldes øget likvide beholdninger. De samlede 
investeringer udgjorde MDKK 8. 

Udviklingen i pengestrømme har været 
særdeles tilfredsstillende i 2016 med MDKK 39 
hvor af hovedparten genereres gennem 
reduceret arbejdskapital. 

39 
millioner danske  

kroner i positiv pengestrøm 

 

Omsætningen 

Omsætningen i 2016 faldt med MDKK 23 sam-
menlignet med 2015. Faldet skyldes en lavere 
markedsaktivitet hos flere kunder. 
Kundeporteføljen har været stabil og forventer 
at udvikle sig positivt i 2017. 

BB Electronics har en stærk og loyal kundepor-
tefølje, der udvider sit produktprogram og det 
forventes, at væksten vil øges fremadrettet.   

Vores fokus på kundens bundlinje og arbejde 
med performance via klar kommunikation, der 
eksempelvis via standardiserede logistiksyste-
mer reducerer kundens lager, forbedrer leve-
ringsevnen og imødekommer fleksibilitet på ud-
sving i behov skal sikre en stabil vækst blandt 
eksisterende kunder.  

Desuden er den fremadrettede strategi 
fokuseret på partnerskaber med nye kunder på 
3 udvalgte segmenter. I 2016 har vi fortsat 
vundet nye vestligt baserede kunder med base i 
Suzhou, Kina. Alle sammen kunder der har 
behov for en high mix-leverandør med et 
vestligt kvalitetsstempel.  

Indtjeningen 

Der har i året fortsat været arbejdet intensivt 
med større automatiseringsprojekter. Vi vil i 
2017 forsætte med at investere i strategiske 
automatiserings-projekter på fabrikkerne i både 
Horsens og Suzhou (Kina) for at støtte op om 
nye forretningsmuligheder samt øge 
lønsomheden på eksisterende forretning. 

I samarbejde med vores leverandører har vi 
styrket vores fleksibilitet ved et øget fokus på 
aftaler om optimale ordrestørrelser samt 
udvidede aftaler med leverandørerne. Denne 
aktivitet vil fortsætte i 2017. 

I samarbejde med en række kunder har vi 
implementeret nye logistikmodeller, der sikrer 
kunderne højere fleksibilitet, mindre 
lagerbinding samt højere leveringsevne. Denne 
aktivitet vil ligeledes forsætte i 2017. 

De samlede forventninger til BB Electronics’ 
indtjening for 2017 er, at virksomheden vil 
forsætte den positive udvikling, der har været 
de seneste 4 år. Såvel på baggrund af en øget 
salgsfokus, yderligere forbedret 
omkostningsbase samt de kontinuerlige 
forbedringsprojekter der løbende effektueres 
på begge fabrikker. 

Hovedforretningssegmenter 

Faldet i omsætning kan henføres til kundeseg-
mentet industri og øvrige, som faldt fra MDKK 
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369 i 2015 til MDKK 338 i 2016. Selskabets 
øvrige kundesegmenter har oplevet en stigning 
som dog ikke kompensere helt for de andre 
segmenter, jf. note 1.  

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er ikke konstateret nogen usikkerheder ved 
indregning og måling i årsrapporten. 

Usædvanlige forhold 

Der har ikke været nogen særlige poster i 
2016. 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Koncernens væsentligste forretningsmæssige 
risiko er fortsat evnen til kontinuerligt at levere 
god service og producere høj kvalitet til konkur-
rencedygtige priser. 

Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Elec-
tronics har en tilstrækkelig kapitalstruktur, li-
gesom bestyrelsen løbende vurderer, om sel-
skabets kapitalstruktur er i overensstemmelse 
med selskabets og dets interessenters inte-
resse. Det overordnede mål er at sikre en kapi-
talstruktur, som understøtter en langsigtet 
økonomisk vækst. 

Pr. 31. december 2016 er BB Electronics A/S’s 
netto rentebærende gæld under MDKK 0.5 
(yderligere MDKK 20 i BB Holding). 
Forbedringen (2015 MDKK 71) skyldes en 
kapitaltilførsel ifm. ejerskiftet i februar 2016 
samt en væsentlig forbedring i driftskapital. 
Den nuværende netto rentebærende gæld 
vurderes at være på et lavt niveau og giver 
gode muligheder for vækst. 

Den nuværende kapitalstruktur giver den nød-
vendige fleksibilitet til fuldt ud at understøtte 
virksomhedens fremadrettede strategi. 

Videnressourcer 

BB Electronics’ videnressourcer kan opdeles i 
fire kategorier: Kunder, teknologi, processer og 
medarbejderforhold. 

Kunder 

BB Electronics har lanceret en ambitiøs 5 års 
vækstplan hvor vi imødeser vækst fra såvel 
eksisterende som nye kunder. Målet er blandt 
andet at levere en større andel af produktet 
herunder sub-assemblies, box-build samt 
direkte forsendelser til slutkunden.  

Vi styrker fortsat vore kompetencer samt 
salgsressourcer. Vi udvider på 3 
hovedområder.  

 Vi satser fokuseret på det lokale marked i 
Danmark og omegn via et lokalt set-up, der 
udelukkende tager sig af dette område. Det 
vil være kunder der ønsker produktion i 
Danmark. Det kan være standard 
elektronikprodukter, komplekse produkter 
eller produkter, der egner sig til et fuld 
automatiseret set-up hvor kostprisen vil 
være på niveau med ”low cost” produktion.  

 Vi satser ligeledes på vestligt baserede 
virksomheder i Suzhou / Shanghai området 
i Kina. Virksomheder der har brug for en 
high mix leverandør der baserer sig på 
vestlig produktions- og business set-up 
med lokal fabrik i Suzhou og kinesisk 
interface. Vi producerer og leverer også til 
virksomheder, der har deres kunder i Kina 
men ikke har eget set-up. I disse tilfælde 
producerer vi færdige produkter og 
distribuerer direkte til slutkunden.  

 Vi styrker ligeledes vores ”High 
Complexity” segment, som er kunder der 
har brug for en stærk supplychain 
leverandør. Den typiske kunde har 
komplekse produkter med mange varianter 
i forholdsvis små mængder. Vi holder styr 
på forsyningskæden og tilbyder blandt 
andet VMI løsninger der kan garantere høj 
forsyningssikkerhed med kort leveringstid. 

For alle vores fokusområder gælder at vi tager 
ansvar for vores kunders produkter for såvel 
levetid, levering til tiden, pris og høj kvalitet. Vi 
vil være med til at skabe værdi for vores kunde 
- vi vil være deres partner.  

Teknologi 

BB Electronics skal hele tiden sikre, at vi har 
den produktions- og testteknologi til rådighed 
som både eksisterende og nye kunder 
efterspørger. Viden herom opnås ved løbende 
at have tekniske møder med kunden. Samtidig 
holder vi os løbende opdateret ift. nye 
teknologier på markedet og vurdere herefter 
behovet for implementering disse. Den samlede 
viden samles i et teknologi roadmap, som 
tilpasses to gange årligt. 

BB Electronics har i 2016 styrket – og vil 
fortsætte med det fremadrettet - vores 
organisation indenfor automation og design for 
automation. Vi har i 2016 investeret  i 
generiske robot celler, som kan tilpasses de 
individuelle produkter efter kundebehov. Vi har 
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ligeledes investeret i automatisk loddeudstyr, 
for at reducere løndelen yderligere. 

Processer 

BB Electronics kritiske forretningsprocesser er 
kvalitet, sourcing samt service ift. daglig 
levering af både standardprodukter såvel som 
NPI produkter. Vi arbejder til stadighed med at 
forenkle og strømline disse processer, så 
kapabiliteten øges, både mht. kvalitet og 
fleksibilitet ift. kundebehov. 

Vi har i 2016 implementeret VMI løsninger, der 
sikrer både høj leveringssikkerhed, fleksibilitet 
samt bedre gennemsigtighed i forsyningskæden 
til kunden. 

Medarbejderforhold 

I 2016 har virksomheden bevaret et fokus på 
den konkurrencemæssige situation.  

Medarbejderstaben i Kina udgør nu således 81% 
af de fuldtidsansatte, mens andelen i Danmark 
udgør 19%. For til stadighed at kunne levere og 
udvikle konkurrencedygtige produkter og 
løsninger er det afgørende, at koncernen kan 
fastholde og udvikle medarbejdere med et højt 
uddannelsesniveau. Derfor har vi i 2016 
udvidet HR funktionen med et strategisk 
perspektiv, så der fremadrettet vil blive 
arbejdet målrettet med tiltrækning, udvikling 
og trivsel blandt medarbejderstaben. 
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Lovpligtig redegørelse for 
samfundsansvar 

Politik  

BB Electronics tager ansvar for sine produkter 
og produktion, også når det gælder miljø og so-
ciale forhold, hvilket også er i naturlig forlæn-
gelse af vores værdigrundlag. Redegørelsen for 
samfundsansvar for koncernen dækker 
regnskabsperioden 1. januar – 31. december 
2016. 

BB Electronics’ aktiviteter gennemføres inden 
for rammerne af gældende love og regler og 
overholder de grundlæggende konventioner om 
arbejdstagerrettigheder som defineret af Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO).  

BB Electronics anerkender retten til forenings-
frihed og kollektive overenskomstforhandlin-
ger. BB Electronics er strengt imod tvangsar-
bejde, slavearbejde, børnearbejde og diskrimi-
nation i enhver form. 

BB Electronics støtter principperne i Global 
Compact: Menneskerettigheder, arbejdstager-
rettigheder, miljø og anti-korruption. I novem-
ber 2010 blev virksomheden medlem af UN 
Global Compact og har siden arbejdet med at 
implementere de 10 principper i virksomhedens 
Business Management System.  

BB Electronics er certificeret i følgende ISO-
standarder: ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001, og ISO13485. 

Fokus 

BB Electronics fokuserer på tre områder:  

 Medarbejdere 

 Leverandører  

 Miljø  
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Medarbejdere 

Medarbejderne er BB Electronics vigtigste 
ressource, og virksomheden er bevidst om, at 
tiltrækning, udvikling og fastholdelse af 
kvalificeret arbejdskraft er afgørende for 
koncernens konkurrencedygtighed fremover.  

I 2016 blev det besluttet at oprette en 
strategisk HR funktion for fortsat at kunne 
tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere – 
og for at sikre at HR initiativer understøtter den 
overordnede forretningsstrategi. 

Politik 

Koncernen har en sikkerhedspolitik, en sund-
hedspolitik samt en personalepolitik, der omfat-
ter medarbejdersamtaler. 

BB Electronics ønsker at fremme medarbejder-
nes udvikling, sundhed og trivsel, minimere 
risiko for arbejdsulykker og arbejdsbetingede 
skader, herunder ensidigt gentaget arbejde. 
Målet for arbejdet med trivsel og velvære er at 
tiltrække og fastholde kvalificerede 
medarbejdere og minimere fravær.  

Fra politik til handling 

Der er fastsat flere initiativer for at understøtte 
og følge op på trivsel og udvikling af 
medarbejdere. Vi har bla. valgt at fokusere på 
den daglige trivsel blandt medarbejderne 
igennem specifikke sundhedsaktiviteter, såsom 
tilbud om massage, support til pausegymnastik, 
ergonomi-kurser, mm.  

Alle disse aktiviteter er etableret i samarbejde 
med Samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøor-
ganisationen. Dette sikrer, at allerede etable-
rede udvalg arbejder med dette. Derudover vil 
HR funktionen fremadrettet have det 
overordnede ansvar for trivsel og 
medarbejderudvikling. 

I forhold til udvikling af medarbejderne afholdes 
der en gang om året en 
medarbejderudviklingssamtale (MUS), og den 
rettidige afholdelse samt opfølgning herpå er 
indarbejdet i ledelsesevalueringen. Samtidig er 
der gennemført en samlet global trivselsmåling 
og arbejdet med resultaterne i et særligt nedsat 
udvalg med repræsentanter fra 
medarbejderstaben. 

Gennem medarbejderudviklingssamtalerne og 
individuelle udviklingsprogrammer og den 
årlige trivselsundersøgelse får BB Electronics 
løbende vurderet medarbejdernes trivsel. Dette 
sikrer balancen mellem arbejde og fritid, et 
godt arbejdsmiljø og sunde medarbejdere. 

Således er sygefraværet i gennemsnit i 2016 
på 1,5% i Danmark, hvilket er et meget lavt 
niveau. I Kina er sygefraværet steget en smule 
til 2%. 

 

 

 

 

 

BB Electronics er forpligtet til at sikre, at virk-
somhedens medarbejdere har en sund og sikker 
arbejdsplads. Målet er at indgyde en stærk sik-
kerhedskultur på alle niveauer i organisationen 
ved at opstille mål og implementere procedu-
rer, som sikrer en fortsat sikker arbejdsplads og 
opretholdelse af virksomhedens arbejdsmiljø-
certifikat.  

 

BB Electronics’ målsætning for 2016 var på 0 
ulykker. 

Med 1 ikke alvorlig ulykke i den danske fabrik i 
2016, forblev antallet på et meget lavt niveau.  

Produktion i Danmark og Kina 

BB Electronics beskæftiger 458 medarbejdere 
på to fabrikker i henholdsvis Kina og Danmark 
ultimo 2016. Den danske fabrik fungerer i mo-
derne og sikre faciliteter. I Danmark er der ialt 
87 ansatte, og omkring halvdelen af disse er 
kvinder. Alderen er fra 27 til 64 år. Der er 47 
direkte medarbejdere og 40 indirekte 
medarbejdere. BB Electronics Kina beskæftiger 
371 personer i alderen 18 til 44 år. Mere end 
halvdelen er kvinder, 221 direkte medarbejdere 

og 150 indirekte medarbejdere.  

458  
Antal medarbejdere  

ultimo 2016 

1,5%  
Samlet sygefravær i Danmark 
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Whistleblower 

BB Electronics’ medarbejdere har mulighed for 
anonymt at kontakte et eksternt firma, hvis der 
er episoder, de ønsker at anmelde, og som de 
ønsker forvaltet uden om BB Electronics. Der 
har i 2016 ikke været nogen henvendelser via 
ordningen. 
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Leverandører  

Politik 

Leverandører med manglende fokus på CSR 
kan medføre en risiko for BB Electronics, hvil-
ket er grunden til, at vi løbende søger efter 
flere oplysninger om de virksomheder, vi 
samarbejder med.  

Formålet med BB Electronics' aktiviteter i for-
syningskæden er, at leverandører skal respek-
tere menneskerettigheder, arbejdstagerret-
tigheder, og at miljø og anti-korruption bliver 
taget alvorligt. 

Fra politik til handling 

Det er yderst vigtigt at forstå BB Electronics’ 
position i forsyningskæden, for herigennem at 
kunne identificere den korrekte tilgang til leve-
randørerne. Som en EMS-virksomhed er BB 
Electronics en betydelig indkøber af elektronik-
komponenter. Vi ønsker derfor at være en aktiv 
part i introduktionen af flere ansvarlige 
forretningsgange i elektronikindustrien.  

Vores intensive samarbejde mellem vores 
sourcing-afdelinger i Danmark og Kina, som 
fremstår som én samlet organisation, giver 
større gennemskuelighed og ensartethed i 
arbejdet med leverandører. 

Produkter produceret hos BB Electronics er 
yderst komplekse konstruktioner, der består af 
en bred vifte af forskellige komponenter. Et ty-
pisk produkt består af rå PCB (Printed Circuit 
Board), komponenter i alt fra semiconductors, 
passiver, plast- og metaldele, kabler, skruer, 
osv. Mange af disse er selv sammensat af flere 
dele.  

Forsyningskæden danner et globalt netværk af 
leverandører med deres eget mærke, der igen 
har mange leverandører, der vil have flere leve-
randører selv. 

BB Electronics har i første omgang valgt at fo-
kusere på leverandører inden for første led i 
forsyningskæden. Vi udvælger de relevante 
leverandører på baggrund af følgende kriterier; 
høj indkøbsvolumen samt aktivitet i regioner og 
brancher, hvor risici vurderes at være 
signifikante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverandør segmentering 

BB Electronics har risikovurderet alle leveran-
dører i henhold til CSR og opnået følgende 
resultater: 

115 leverandører i segment 3 og 4 (CSR-kriti-

ske leverandører)  

99 af ovennævnte leverandører har 
underskrevet BB Electronics’ Code of Conduct  

25 CSR audits gennemført. 

Afvigelser fundet ved CSR audit vil blive fulgt 
op af vores egen kvalitetsafdeling. Følgende 
afvigelser/observationer er fundet under 2016 
CSR audit og det er henstillet til leverandørerne 
at rette op på disse.  

Sign Code of  

Conduct 

 
Sign Code of Conduct 

CSR Questionnaire 

CSR Audit 

Remedial actions 

 No Activity No Activity 

CSR Risk 

Business  
Importance 

High Low 
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 Mangel på brandudstyr/brandalarm i 
henhold til lovgivning 

 De lokale overtidsregler var ikke 
overholdt 

 Manglende sikkerhedssko og høreværn 
 Manglende brandøvelse i henhold til 

lovgivning 
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Miljø 

BB Electronics påvirker miljøet igennem pro-
duktionen i moderselskabet og det kinesiske 
datterselskab ved transport af produkter og 
medarbejdere, og indirekte gennem produkter-
nes energiforbrug under brug og mulighed for 
bortskaffelse af produkterne. Produktionssel-
skaberne er underlagt en række miljøkrav gen-
nem lovgivningen i henholdsvis Danmark og 
Kina. Kravene er opfyldt i 2016. 

Politik 

Koncernen har vedtaget en miljøpolitik, der 
forpligter til løbende forbedringer. 

BB Electronics’ ansvar for miljøet sikres gen-
nem en effektiv og korrekt drift af forretningen. 
BB Electronics er forpligtet til at udvikle en 
langsigtet bæredygtig forretning gennem: 

 Minimering af de miljømæssige 
konsekvenser af virksomhedens 
processer 

 Sikring af den mest effektive 
udnyttelse af naturressourcer og 
energi 

 Medarbejdernes holdning til at være 
engageret i og ansvarlig for 
miljøindsatsen 

 Løbende forbedring og forebyggelse af 
forurening 

 Sikring af, at affaldsprodukter fra 
produktionen (affald og spildevand) 
påvirker miljøet mindst muligt 

Fra politik til handling 

Der er for hvert produktionssted fastsat kon-
krete mål for miljøarbejdet i det kommende år.  

Affaldshåndtering:  

Fokus på affaldshåndtering i både admini-
stration og produktion har resulteret i en 
stigning i genanvendelsen. Genanvendel-
sesgraden er steget fra 78 % i 2010 til 80 % i 
2016. Konkret betyder dette, at BB Electronics 
sender mere til genbrug end til forbrænding. 

 

Spildevand fra vaskeprocesser inddampes og 
filtreres, inden restprodukter sendes til 
affaldsbehandling. Derved undgås at sende 
store mængder spildevand ud af virksomheden. 

BB Electronics har indgået et samarbejde med 
et firma, som gennemgår kundernes stykliste 
for farlige stoffer. Det betyder, at vi nu kan 
tilbyde vores kunder en gennemgang af deres 
produkt for indhold af farlige stoffer.  

Der er investeret i nyt vaskeanlæg til print, 
hvilket har resulteret i mindre forbrug af 
vaskemiddel. 

Energi forbruget i Danmark er forbedret med 
5% i 2016 sammenlignet med 2015 (målt i 
kWh/medarbejder). 

Næste skridt  

Koncernen er opmærksom på kommende nati-
onal og international lovgivning, herunder 
WEEE-direktivet, hvor virksomheden er blevet 
tillagt et producentansvar og dermed bliver 
økonomisk ansvarlig for indsamling og bort-
skaffelse af de produkter, der markedsføres i 
virksomhedens navn inden for EU. 

Det er koncernens målsætning at fastholde 
genbrugsprocenten på over 80 % de kommende 
5 år. Derudover arbejdes der på at nedbringe 
produkternes energiforbrug ved at Energysyn i 
2017. 

BB Electronics’ ambition er at fortsætte gen-
nemførelsen af bæredygtighed i virksomhedens 
forretningsprocesser. Arbejdet hermed er alle-
rede en del af de daglige rutiner. BB Electronics 
vil udvide KPI-målinger til også at omfatte CSR-
parametre. Disse CSR-parametre vil under-
støtte og demonstrere fremskridt i UN Global 
Compacts 10 principper.  

BB Electronics vil fortsætte med at tilbyde 
medarbejderne sundhedstilbud samt give dem 
mulighed for at forbedre deres helbred ved at 
tilbyde motion, massage og trivselsaktiviteter. 
På den miljømæssige side vil vi fortsætte vores 
aktiviteter igennem energieffektivisering af 
udstyr samt benytte energieffektivitet som en 
prioriteret parameter ved nye investeringer. Vi 
vil fokusere på leverandørers evne til at sætte 
mål og gennemføre forbedringer inden for det 
eksterne miljø. Vi vil fortsætte med at evaluere 
sine leverandører fremadrettet. 

 80%  
Genanvendelsesgrad 
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Corporate Governance 

BB Electronics’ bestyrelse og direktion søger til 
stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruk-
tur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og 
fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer lø-
bende, om det er tilfældet.  

Grundlaget for tilrettelæggelsen af bestyrel-
sens og direktionens opgaver er bl.a. selskabs-
loven, årsregnskabsloven, selskabets vedtæg-
ter samt god praksis for virksomheder af 
samme størrelse og med samme internationale 
omfang som BB Electronics. Herunder efterle-
ver selskabet retningslinjerne for ansvarligt 
ejerskab og god selskabsledelse. På dette 
grundlag udvikles og vedligeholdes løbende en 
række interne procedurer, der skal sikre en 
aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. 

Anbefalinger for god selskabsledelse 

Komitéen for god selskabsledelse udstedte i 
april 2010 opdaterede anbefalinger for god sel-
skabsledelse, herunder: 

 Det øverste ledelsesorgans arbejde, sam-
mensætning og organisering 

 Revisionsudvalg 

 Risikostyring og intern kontrol. 

 

Revisionsudvalg 

Grundet virksomhedens størrelse, den løbende 
dialog samt en høj mødefrekvens i formandska-
bet anses det ikke for nødvendigt at nedsætte 
et revisionsudvalg. 

Intern revision 

BB Electronics har ikke fundet det relevant og 
hensigtsmæssig at etablere en intern revision. 

Risikostyring 

Bestyrelsen vurderer løbende og minimum en 
gang om året BB Electronics samlede risikofor-
hold og de enkelte risikofaktorer, der er for-
bundet med selskabets aktiviteter. Bestyrelsen 
vedtager retningslinjer for de centrale risiko-
områder, følger udviklingen og udarbejder 
handlingsplaner for nedbringelse og styring af 
de enkelte risikofaktorer, herunder finansielle 
og forretningsmæssige risici, forsikrings- og 
miljøforhold samt efterlevelse af konkurrence-
lovgivningen. 

Realisering af strategi og mål 

Effektiv risikostyring og effektivt internt kon-
trolsystem medvirker til at reducere strategiske 
og forretningsmæssige risici til at sikre over-
holdelse af gældende regler og forskrifter samt 
til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens 
beslutninger og den finansielle rapportering. 
Selskabets strategivalg medfører naturlige ri-
sici. Det er væsentligt, at risiciene identificeres 
og kommunikeres, og at risiciene håndteres på 
en hensigtsmæssig måde.  

Effektiv risikostyring og intern kontrol er en 
forudsætning for, at det øverste ledelsesorgan 
og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de 
opgaver, der påhviler disse organer. Det er der-
for væsentligt, at det øverste ledelsesorgan på-
ser, at der er en effektiv risikostyring og effek-
tive interne kontroller. 

Regnskabsaflæggelse 

Bestyrelsen og direktionen har det overordnede 
ansvar for koncernens risikostyring og interne 
kontroller i forbindelse med 
regnskabsaflæggelses-processen. 

Den organisatoriske struktur og de interne ret-
ningslinjer udgør kontrolmiljøet sammen med 
love og andre regler gældende for koncernen. 
Ledelsen vurderer løbende koncernens organi-
sationsstruktur og bemanding samt fastlægger 
og godkender overordnede politikker, procedu-
rer og kontroller i forbindelse med regnskabs-
aflæggelsesprocessen. 

I relation til regnskabsaflæggelsen har ledelsen 
særligt fokus på interne kontroller i virksomhe-
dens Business Management System, som un-
derstøtter, at regnskabsaflæggelsen sker be-
tryggende. 

BB Electronics har etableret en formel koncern-
rapporteringsproces, der omfatter en månedlig 
rapportering, som bl.a. består af budgetopfølg-
ning, vurdering af performance og opfyldelse af 
vedtagne mål mv. 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen foretager, som led i den årlige ajour-
føring og godkendelse af strategiplanen, en 
vurdering af de forretningsmæssige risici. I for-
bindelse med risikovurderingen tager ledelsen 
efter behov ligeledes stilling til de af bestyrel-
sen godkendte finans-, afdæknings- og forsik-
ringspolitikker for koncernen. 

Koncernens primære forretningsmæssige risici 
knytter sig til selskabets evne til at fastholde en 
ledende position som en udbyder af avancerede 
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løsninger i høj kvalitet til en konkurrencedygtig 
pris. 

BB Electronics’ primære forretningsmæssige ri-
sici knytter sig til selskabernes evne til at hånd-
tere og styre følgende forhold: 

 Indtjening 

 Arbejdskapital 

BB Electronics’ risikostyring, herunder interne 
kontroller i forbindelse med den økonomiske 
rapporteringsproces, er designet med henblik 
på effektivt at minimere risikoen for fejl og 
mangler. 

Direktionen har ansvaret for, at risici til stadig-
hed identificeres, vurderes og behandles med 
henblik på at reducere den økonomiske konse-
kvens og/eller sandsynligheden for, at risici 
realiseres. 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse 
af koncernen, herunder ansættelse af direktio-
nen, fastlæggelse af retningslinjer for og udø-
velse af kontrol med direktionens arbejde, sik-
ring af en forsvarlig organisation af koncernens 
virksomhed, fastlæggelse af idégrundlag og 
strategi samt vurdering af forsvarligheden af 
koncernens kapitalberedskab. 

Bestyrelsen i BB Electronics mødes efter en 
fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året. 
Normalt deltager den samlede bestyrelse og di-
rektion i alle møderne.  

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlings-
valgte medlemmer, mens 3 er valgt af og 
blandt medarbejderne. I perioden mellem de 
ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrel-
sen løbende skriftlig orientering om udviklingen 
i selskabets og koncernens resultat og finan-
sielle stilling, og koncernens formandskab mø-
des med koncernens direktion efter behov. Der 
indkaldes til ekstraordinære møder, når der er 
behov for det.  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til 
særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet an-
ledning til at etablere egentlige faste udvalg 
eller komiteer. 

Bestyrelsen i BB Electronics A/S påser, at di-
rektionen overholder de godkendte målsætnin-
ger, strategier og forretningsgange. Direktio-
nen fremsender hver måned en skriftlig rappor-
tering vedrørende koncernens økonomiske stil-
ling, udvikling i lønsomheden og kapitalbered-
skab. Endvidere afholder formandskabet møde 
med direktionen ca. en gang om måneden, hvor 

deltagerkredsen består af bestyrelsesforman-
den og direktionen. Ligeledes afholdes der årlig 
strategidag, hvor koncernens vision, mål og 
strategi fastlægges. Der indkaldes til 
ekstraordinære møder, såfremt forholdene 
tilsiger dette. 

Lovpligtig afrapportering på politik og måltal 
for den kønsmæssige sammensætning af 
ledelsen 

BB Electronics har mål for rekruttering af kvin-
der til lederstillinger. BB Electronics har et øn-
ske om at gøre målet om flere kvinder i ledelsen 
kvantificerbart – både i forhold til processen 
mod målet og i forhold til de konkrete resulta-
ter. Der er blevet anlagt mål for andelen af 
kvindelige topchefer: 

 Andelen af kvinder i det øverste 
ledelsesorgan (bestyrelsen) er i dag 0 %, og 
målet er mindst 25 % om 5 år. 

 Andelen af kvindelige topchefer i den dag-
lige ledelse (direktionen) er i dag 25%, og 
målet er også her mindst 25 %. 

Det tilstræbes at der som minimum er én af 
hvert køn blandt de sidste tre kandidater i 

rekrutteringsprocessen. 

Bestyrelsens og direktionens vederlag 

For at tiltrække og fastholde koncernens ledel-
sesmæssige kompetencer, er direktionsmed-
lemmernes og ledende medarbejderes afløn-
ning fastlagt under hensyntagen til arbejdsop-
gaver, værdiskabelse og vilkår i sammenligne-
lige virksomheder.  

Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i 
en note til koncernregnskabet.  

Udbyttepolitik 

Udbetaling af udbytte skal ske under hensynta-
gen til fornøden konsolidering af egenkapitalen 
som grundlag for koncernens fortsatte udvik-
ling samt under hensyntagen til de foreliggende 
aftaler med finansieringskilder. 

Der blev udbetalt ekstraordinært udbytte til 
tidligere aktionærer ifm. ejerskifte i Februar 
2016 på MDKK 4. 

25%  
kvinder i direktionen 
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Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, 
at der for regnskabsåret 2016 ikke udbetales 
udbytte. 

Ejer- og kapitalstruktur 

BB Electronics Holding ApS (etableret 28. 
januar 2016) overtog BB Electronics A/S 
koncernen den 12. februar 2016 og har ikke 
andre aktiviteter. BB Electronics A/S er 
ultimativt ejet af Skovbitt Holding A/S (26%) 
repræsenteret ved Folmer Rud Hansen, Per 
Thrane  Holding Aps (26%)  repræsenteret af 
Per Thrane, Aramis Aps (26%) repræsenteret af 
Søren Lindberg, BB Management 2016 Aps 
(10%) repræsenteret af Carsten Christensen, 
Slotsbakken Holding Aps (6%) repræsenteret af 
Ole Steen Andersen samt Sven Ruder (6%). 

Finansielle risici 

Koncernen er som følge af sin drift, sine inve-
steringer og sin finansiering eksponeret for 
ændringer i valutakurser og renteniveau. Mo-
derselskabet styrer koncernens finansielle risici 
centralt og koordinerer koncernens likviditets-
styring, herunder kapitalfrembringelse og pla-
cering af overskudslikviditet. Koncernen opere-
rer med en lav risikoprofil, således at valuta-, 
rente- og kreditrisici kun opstår med udgangs-
punkt i kommercielle forhold. 

Dertil kommer, at kunderne og lagre, der er di-
rekte knyttet til den enkelte kunde, i hovedsa-
gen er sikret via eksterne kreditforsikringer. 
Enkelte større koncerner er grundet deres risi-
koprofil ikke forsikret via eksterne kreditforsik-
ringer. 

BB Electronics A/S’ aktiekapital er ikke opdelt i 
aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, 
om BB Electronics har en hensigtsmæssig kapi-
talstruktur. Pr. 31. december 2016 er BB 
Electronics A/S’s netto rentebærende gæld 
under MDKK 0.5 (yderligere MDKK 20 i BB 
Holding). Forbedringen (2015 MDKK 71) 
skyldes en kapitaltilførsel på MDKK 36 ifm. 
ejerskifte i februar 2016 samt en væsentlig 
forbedring i driftskapital på MDKK 24. Den 
nuværende netto rentebærende gæld vurderes 
at være på et rimeligt niveau og giver gode 
muligheder for vækst 

Koncernens lån på MDKK 35 er variable forrentet 
(3-måneders CIBOR). Der er dog primo 2017 
foretaget afdækning på 50% af lånet til 
fastforrentning. 

Der er ikke foretaget ændringer af koncernens 
retningslinjer og procedurer for styring af kapi-
talstrukturen og forvaltningen heraf. 

BB Electronics A/S’ samlede soliditet udgør 
37,7% ultimo 2016.  

Begivenheder efter årsregnskabet afslutning 

Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag 
er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil 
kunne forrykke koncernens finansielle stilling 
og dermed påvirke vurderingen af årsrappor-
ten. 

Forventet udvikling 

I slutningen 2014 iværksatte vi BB Plus 
strategien og har samtidig vist et stærkt 
forbedret resultat samt vækst på toplinjen 
allerede i det forgangne år 2015 og 
konsolidering i 2016. Og vi har på den måde 
fået et godt og solidt afsæt for fremtidig 
udvikling og vækst. Vi forventer en 2 cifret 
salgs- og resultatvækst i 2017.  

Strategien indeholder en 5-årig plan, hvor vi 
skal tage et skridt op ad år efter år, og 
fastholde vores fokus mod de langsigtede 
målsætninger. Vores ”One Company Approach” 
og vores værdier er to af grundstenene i BB 
Plus og vil være in mente i de services og tiltag 
der løbende udvikles og tilbyde.  

Vores fokus på at tiltrække stærke 
kompetencer indenfor Operations, Sourcing, 
HR og særligt inden for Salg stiller os stærkt i 
forhold til den fremtidige vækst.  

Således har vi udviddet salgsteamet med 
yderligere kompetente og branchekendte 
ressourcer med mange års EMS-erfaring og 
kendskab til markedet. Vi vil fortsat fokusere 
væksten på eksisterende kunder parallelt med 
udviklingen af nye partnerskaber fokuseret på 
en synlig værditilvækst for kunden, herunder 
bl.a. følgende: 

 Høj produktkvalitet via velstrukturerede 
processer og anvendelse af 
automatiserede løsninger med robotter, 
som sikrer høj repeterbarhed. 

 Højt teknisk kapabilitetsniveau på selv de 
mest komplekse produkter 

 Standardiserede logistikløsninger, der sik-
rer høj leveringseffektivitet 

 Professionelle og kontrollerede forret-
ningsgange, der sikrer lav kapitalbinding, 
forbedret cash flow samt høj fleksibilitet 
ved produktændringer mv. 
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 Struktureret og åben kommunikation via 
KPI-rapporter og review-møder, der bibrin-
ger et solidt og velfunderet beslutnings-
grundlag for kunden 

Desuden sikrer vi via vores Program 
Management funktion, som er forankret på 
fabrikkerne hvor vi producerer kundernes 
produkter, en effektiv operationel kontakt til 
kunderne verden rundt, hvor vi hurtigt og med 
præcis information kan holde kunderne 
opdateret i alle henseender.    

En forstærkning af vores Sourcing-organisation 
sikrer ydermere, at vi også fremadrettet er i 
stand til at tilbyde konkurrencedygtige priser til 
vores kunder. 

Ligeledes er et fokus på leveringsdygtighed og 
kvalitet essentielt for os og med forstærkninger 
på Operations området har vi gjort os klar til at 
fortsætte de gode samarbejder med vores 
eksisterende kunder. 

En ny etableret strategisk HR funktion gør os i 
stand til at imødekomme en fremtidig vækst. Vi 
vil således være fokuserede på 
kompetenceudvikling, organisationsudvikling 
og sikring af et rekrutteringsgrundlag, så vi 
konstant er på forkant med den forventede 
vækst.  

Alt sammen tiltag som skal medvirke til at sikre 
de kommende års vækst i virksomheden, base-
ret på høj performance på alle parametre og 
professionel kommunikation, som lever op til 
vores kunders forventninger til deres valgte 
EMS-partner.   
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note t.DKK 2016 2015     

1 Nettoomsætning 400.338 422.688 
2,3 Produktionsomkostninger -351.555 -378.231     

 Bruttoresultat 48.783 44.457 
3 Distributionsomkostninger -7.308 -5.429 

2,3,4 Administrationsomkostninger -23.044 -23.548     

 Resultat af primær drift 18.431 15.480 
5 Andre driftsindtægter 284 268 
5 Andre driftsomkostninger -14 -58     

 Resultat før finansielle poster 18.701 15.690 
6 Finansielle indtægter 812 1.831 
7 Finansielle omkostninger -2.961 -7.282     

 Resultat før skat 16.552 10.239 
8 Skat af årets resultat -1.595 -2.902     

 Årets resultat 14.957 7.337       
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2016 2015     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

9 Immaterielle anlægsaktiver   
 Software 1.171 1.495 
 Andre immaterielle aktiver 303 0     

  1.474 1.495     

10 Materielle anlægsaktiver   
 Indretning af lejede lokaler 753 1.072 
 Tekniske anlæg og maskiner 8.705 11.322 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 316 556 
 Materielle anlæg under opførelse 3.972 0     

  13.746 12.950     

11 Finansielle anlægsaktiver   
 Andre tilgodehavender 1.197 1.837     

 Anlægsaktiver i alt 16.417 16.282     

 Omsætningsaktiver   
12 Varebeholdninger   

 Råvarer og hjælpematerialer 65.980 71.227 
 Varer under fremstilling 8.987 5.057 
 Fremstillede varer og handelsvarer 4.656 4.552     

  79.623 80.836     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 74.364 83.239 
 Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber 615 0 
 Andre tilgodehavender 2.393 3.498 

8 Udskudt skat 20.474 21.245 
 Periodeafgrænsningsposter 1.447 1.928     

  99.293 109.910     

 Likvide beholdninger 34.218 11.568     

 Omsætningsaktiver i alt 213.134 202.314     

 AKTIVER I ALT 229.551 218.596      
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2016 2015     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

13 Aktiekapital 7.634 7.634 
 Overført resultat 78.962 35.412     

 Egenkapital i alt 86.596 43.046     

 Hensatte forpligtelser   
 Andre hensatte forpligtelser 134 561     

 Hensatte forpligtelser i alt 134 561     

 Gældsforpligtelser   
14 Langfristede gældsforpligtelser   

 Kreditinstitutter 27.702 12.500 
 Anden langfristet gæld 33 80     

  27.735 12.580     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
14 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.966 13.538 

 Kreditinstitutter 0 16.145 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 82.904 68.921 
 Forudbetalinger fra kunder 5.856 5.163 

8 Selskabsskat 813 0 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 40.250 
 Anden gæld 18.547 18.392     

  115.086 162.409     

 Gældsforpligtelser i alt 142.821 174.989     

 PASSIVER I ALT 229.551 218.596      
 

15 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser  
16 Operationel leasing og huslejeaftaler  
17 Nærtstående parter 
18 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 

 Anvendt regnskabspraksis, side 45-51 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
      

Note t.DKK Aktiekapital 

Overført  

resultat 

Foreslået 

udbytte 

Egenkapital  

i alt       

 Egenkapital 1. januar 2015 7.634 23.398 0 31.032 
 Værdiregulering af sikringsinstrumenter - 457 0 457 
 Skat af egenkapitaltransaktioner - 0 0 0 
 Valutakursregulering - 4.220 0 4.220 
 Årets resultat - 7.337 0 7.337   

    

 Egenkapital 1. januar 2016 7.634 35.412 0 43.046 
 Ekstraordinært udbytte 0 -4.500 4.500 0 
 Udbetalt udbytte i 2016 0 0 -4.500 -4.500 
 Kapitaltilførsel 0 35.613 0 35.613 

18 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 477 0 477 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 0 0 0 
 Valutakursregulering 0 -2.997 0 -2.997 
 Årets resultat 0 14.957 0 14.957   

    

 Egenkapital 31. december 2016 7.634 78.962 0 86.596  
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse 
    

Note t.DKK 2016 2015     

 Årets resultat 14.957 7.337 
19 Reguleringer 10.417 16.405 
20 Ændringer i driftskapital 24.334 -561   

  

 Pengestrømme fra drift 49.708 23.181 
6 Betalt selskabsskat -225 -717   

  

 Pengestrøm fra driftsaktivitet 49.483 22.464   
  

 Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.367 -135 
 Køb af materielle anlægsaktiver -7.024 -3.910 
 Ændring i finansielle anlægsaktiver 639 0 
 Salg af materielle anlægsaktiver 172 84   

  

 Pengestrøm til investeringsaktivitet -7.580 -3.961   
  

 Ændring af gældsforpligtelser, netto 8.583 -13.375 
 Ændring i gæld til tilknyttede virksomheder -40.250 -597 
 Finansielle indtægter, betalt 812 1.831 
 Finansielle omkostninger, betalt -2.961 -7.282 
 Kapitaltilførsel 35.613 0 
 Udbytte til aktionærer -4.500 0   

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.703 -19.423   
  

 Ændring i likvider 39.200 -920 
 Likvider, 1. januar -4.577 -4.228 
 Kursregulering af primo likvider -405 571   

  

 Likvider 31. december 34.218 -4.577  
 

  
 

Likvider specificeres således: 
  

 Likvide beholdninger 34.218 11.568 
 Kortfristet gæld til kreditinstitutter 0 -16.145   

  

  34.218 -4.577  
 

  
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2016 2015 
 

  

1 Nettoomsætning 

Fordeling på forretningsområder specificeres således: 

Industri 270.630 281.258 
Professionel Tele/IT 62.551 53.579 
Øvrige 67.157 87.851 
 

  

 400.338 422.688 

 
  

   

Fordeling på geografiske markeder specificeres således: 

Danmark 166.772 268.299 
Øvrige Europa 145.336 87.935 
Nordamerika 20.622 29.448 
Asien 42.994 13.748 
Øvrige 24.614 23.258 
 

  

 400.338 422.688 

 
  

   

2 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 
koncernens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af 
processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og 
tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væ-
sentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af koncernens primære 
drift. 

Årets resultat er ikke påvirket af særlige poster, men i 2015 gennemførte ledelsen en række omstruktu-
reringer, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift. 

Særlige poster er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

t.DKK 2016 2015    

Omkostninger    
Omstruktureringer m.v. 0 -2.413    

Særlige poster indgår på følgende linjer i koncernregnskabet   
Produktionsomkostninger 0 -2.000 
Administrationsomkostninger 0 -413    

Resultat af særlige poster, netto 0 -2.413    
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

3 Medarbejderforhold 

Personaleomkostninger udgør følgende beløb: 

t.DKK 2016 2015 
 

  

Lønninger og gager 71.845 77.150 
Pensionsbidrag 6.808 6.945 
Andre omkostninger til social sikring 4.201 4.354    

 82.854 88.449    
og er indregnet således: 

  
Produktionsomkostninger 68.285 75.445 
Distributionsomkostninger 4.385 3.081 
Administrationsomkostninger 10.184 9.923    

 82.854 88.449    
Heraf udgør vederlag til bestyrelse og direktion 1.852 2.184    

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 452 488    

Antal beskæftigede medarbejdere 31. december 444 497    

   

Incitamentsprogrammer 

Der er i 2016 indgået aftale om et warrant-program, der udstedes til fordel for ledelsen og visse nøgle-
medarbejdere. Programmet indebærer, at bestyrelsen i moderselskabet kan udstede op til 12.470 war-
rants til tildeling over en periode på 4 år. Ved udnyttelsen af warrants tegnes anparter i moderselskabet 
til en pris på DKK 2.000 per anpart med en nominel værdi på DKK 1. Udnyttelsen skal ske senest 1. maj 
2023, i modsat fald vil warrents bortfalde. 

4 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 

Det samlede honorar til EY i Danmark udgør: 

t.DKK 2016 2015 
 

  

Lovpligtig revision 300 300 
Skatterådgivning 30 82 
Andre ydelser 384 191    

 714 573    
Det samlede honorar til netværksrevisor i udlandet udgør: 

  
Lovpligtig revision 162 172 
Andre ydelser 0 0    

 162 172    
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2016 2015 
 

  

5 Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger 

Andre driftsindtægter: 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver 171 83 
Øvrige indtægter 113 185 
 

  

 284 268 

 
  

Andre driftsomkostninger: 

Øvrige omkostninger  14 58 

 
  

   

6 Finansielle indtægter 
Valutakursgevinster 624 1.794 
Øvrige finansielle indtægter 188 37 
 

  

 812 1.831 

 
  

   

7 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 0 1.465 
Valutakurstab 905 3.011 
Øvrige finansielle omkostninger 2.056 2.806 
 

  

 2.961 7.282 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

8 Selskabsskat og udskudt skat 

t.DKK 

Skyldig sel-

skabsskat 

Udskudt 

skatteaktiv 

Skat ifølge 
resultatop-

gørelsen 
 

   

Saldo 1. januar 2015 190 23.041 - 
Kursregulering 0 579 - 
Årets regulering af udskudt skat - -2.375 2.375 
Betalt selskabsskat -717 - - 
Skat af bevægelser på egenkapitalen 0 0 0 
Skat vedrørende årets indkomst 527 - 527 
 

   

Saldo 31. december 2015 0 21.245 2.902 

 
   

    
Saldo 1. januar 2016 0 21.245 - 
Kursregulering - -214 - 
Årets regulering af udskudt skat - -557 557 
Betalt selskabsskat -225 - 0 
Skat af bevægelser på egenkapitalen 0 0 0 
Skat vedrørende årets indkomst 1.038 - 1.038 
 

   

Saldo 31. december 2016 813 20.474 1.595 

 
   

    

Udskudt skatteaktiv består af fremførselsberettigede underskud og merafskrivningsmuligheder. Ledel-
sen vurderer på basis af budgetter og fremskrivninger, at det vil være muligt at udnytte skatteaktivet. 
Koncernen råder derudover over et ikke aktiveret skatteaktiv på yderligere 11 mio. kr. 

9 Immaterielle anlægsaktiver 

t.DKK Software 

Andre im-

materielle 
aktiver I alt 

 
   

Kostpris 1. januar 2016 25.421 0 25.421 
Kursregulering  -35 0 -35 
Årets tilgang 1.064 303 1.367 
Årets afgang -495 0 -495 
 

   

Kostpris 31. december 2016 25.955 303 26.258 
 

   

Afskrivninger 1. januar 2016 -23.926 0 -23.926 
Kursregulering  35 0 35 
Årets afskrivning -1.388 0 -1.388 
Tilbageførte afskrivninger af årets afgang 495 0 495 
 

 0  

Afskrivninger 31. december 2016 -24.784 0 -24.784 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 1.171 303 1.474 

 
   

Amortiseres over 3-5 år 5 år  
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

10 Materielle anlægsaktiver 

t.DKK 

Indretning 

af lejede 
lokaler 

Tekniske 

anlæg og 
maskiner 

Andre an-
læg, drifts-

materiel og 
inventar 

Materielle 
anlæg un-

der opfø-
relse I alt 

 
     

Kostpris 1. januar 2016 24.362 130.431 29.221 0 184.014 
Kursregulering  -380 -2.068 -324 0 -2.772 
Årets tilgang 226 2.786 40 3.972 7.024 
Årets afgang 0 -2.051 -681 0 -2.732 
 

     

Kostpris 31. december 2016 24.208 129.098 28.256 3.972 185.534 
 

     

Afskrivninger 1. januar 2016 -23.290 -119.109 -28.665 0 -171.064 
Kursregulering  364 1.750 314 0 2.428 
Årets afskrivninger -529 -5.085 -269 0 -5.883 
Tilbageførte afskrivninger på 

årets afgang 0 2.051 680 0 2.731 
 

     

Afskrivninger 31. december 
2016 -23.455 -120.393 -27.940 0 -171.788 

 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. de-
cember 2016 753 8.705 316 3.972 13.746 

 
     

I materielle aktiver indgår finan-
sielle leasingaktiver med regn-
skabsmæssig værdi på i alt 0 0 94 0 94 

 
     

Afskrives over 5 år 5-8 år 3-8 år   

 
    

 
      

11 Finansielle anlægsaktiver 

t.DKK 

Andre til-
godeha-

vender   

Kostpris 1. januar 2016 1.837 
Kursregulering -1 
Årets tilgang 2 
Årets afgang -641   

Kostpris 31. december 2016 1.197   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 1.197   
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

12 Varebeholdninger 

En væsentlig del af varelageret er kundespecifikke varer indkøbt i henhold til aftaler, som kunderne hæf-
ter for. 

13 Aktiekapital 

Pr. 31. december 2016 består selskabskapitalen af 76.340 aktier a DKK 100. 

Aktiekapitalen er ikke ændret de seneste 5 år. 

14 Langfristede gældsforpligtelser 

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. Pr. 31. decem-
ber 2016 udgør langfristede gældsforpligtelser t.DKK 27.735 (2015: t.DKK 12.580). De langfristede 
gældsforpligtelser forfalder inden for 5 år efter balancedagen.  

15 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 

Transport til pengeinstitut i BB Electronics A/S forsikringsdækning af tilgodehavender for salg af varer 
og tjenesteydelser. 

Pengeinstitut har overfor en kunde stillet en garanti på 334 t.DKK med udløb i 2018. 

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der etableret virksomhedspant for t.DKK 60.000. 

BB Electronics A/S er sambeskattet med moderselskab og hæfter fra og med 13. februar 2016 solida-
risk med moderselskabet for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskat-
tede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af moderselskabets års-
regnskab (BB Electronics Holding ApS, CVR-nr. 37 40 70 97). Eventuelle senere korrektioner af sambe-
skatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

16 Operationel leasing og huslejeaftaler 

Koncernen har udover finansielle leasingkontrakter påtaget sig operationelle leasingforpligtelser, hvor 
leasingydelsen i uopsigelighedsperioden udgør i alt t.DKK 929 (2015: t.DKK 537). Leasingkontrakterne 
har en uopsigelighedsperiode på indtil 40 måneder. 

Huslejekontrakt i Danmark er uopsigelig indtil 1. januar 2019, hvorefter den kan opsiges med 12 måne-
ders varsel. Den årlige leje udgør t.DKK 1.379 (2015: t.DKK 1.300). 

Huslejekontrakt i Kina er uopsigelig indtil 30. september 2019. Den samlede leje til denne dato udgør 
t.DKK 5.335. 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

17 Nærtstående parter 

BB Electronics A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse Grundlag Transaktioner 
BB Electronics Holding ApS Hovedaktionær Kapitaltilførsel, t.DKK 35.613 
Ane Staunings Vej 21   
8700 Horsens   
   
Holdingselskabet af 11. februar 2016 
ApS under frivillig likvidation 

Fhv. hovedaktionær Ekstraordinært udbytte,  
t.DKK 4.500 

Ejerforhold 

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som 100 % ejer af aktiekapitalen: 

BB Electronics Holding ApS 
Ane Staunings Vej 21 
8700 Horsens. 

18 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter  

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstru-
menter, såsom valutaterminskontrakter og rente- og valutaswaps. 

Der er ikke finansielle kontrakter, der afdækker valutaeksponering i balancen pr. 31. december 2016. 

Pr. 31. december 2016 har koncernen til afdækning af varekøb indgået følgende terminskontrakter: 

Valuta 

Kontrakt-

værdi 

Markeds-

værdi    

 t.USD t.DKK 

EUR/USD 677 288 

 
  

   

Markedsværdi af valutaterminskontrakter pr. 31. december 2016 er indregnet under andre tilgodeha-
vender og direkte på egenkapitalen. 
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Koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2016 2015    

19 Pengestrømsopgørelse - reguleringer 
Afskrivninger og nedskrivninger på immaterielle og materielle  

anlægsaktiver 7.271 8.331 
Gevinst ved salg af anlægsaktiver -171 -83 
Finansielle indtægter -812 -1.831 
Finansielle omkostninger 2.961 7.282 
Skat af årets resultat 1.595 2.902 
Ændringer i hensættelser -427 -196    

 10.417 16.405    
   

20 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital 
Ændring i tilgodehavender m.v. 10.134 -10.053 
Ændring i varebeholdninger 1.213 1.375 
Ændring i leverandører og anden gæld m.v. 15.020 5.414 
Valutakursændringer  -2.033 2.703    

 24.334 -561    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note t.DKK 2016 2015     

1 Nettoomsætning 307.094 339.595 
2,3 Produktionsomkostninger -279.137 -319.355     

 Bruttoresultat 27.957 20.240 
3 Distributionsomkostninger -4.895 -3.147 

2,3 Administrationsomkostninger -15.160 -15.324     

 Resultat af primær drift 7.902 1.769 
4 Andre driftsindtægter 5.704 5.561 
4 Andre driftsomkostninger -13 -56     

 Resultat før finansielle poster 13.593 7.274 
10 Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed efter skat 4.209 7.622 

5 Finansielle indtægter 176 21 
6 Finansielle omkostninger -2.741 -7.053     

 Resultat før skat 15.237 7.864 
7 Skat af årets resultat -280 -527     

 Årets resultat 14.957 7.337       
    

18 Forslag til resultatdisponering   
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2016 2015     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

8 Immaterielle anlægsaktiver   
 Software 1.042 1.461 
 Andre immaterielle aktiver 303 0     

  1.345 1.461     

9 Materielle anlægsaktiver   
 Indretning af lejede lokaler 258 620 
 Tekniske anlæg og maskiner 3.418 2.266 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 136 227 
 Materielle anlæg under opførelse 3.972 0     

  7.784 3.113     

10 Finansielle anlægsaktiver   
 Kapitalandele i dattervirksomheder 86.801 85.589 
 Andre tilgodehavender 1.178 1.821     

  87.979 87.410     

 Anlægsaktiver i alt 97.108 91.984     

 Omsætningsaktiver   
11 Varebeholdninger   

 Råvarer og hjælpematerialer 14.236 29.070 
 Varer under fremstilling 5.281 2.817 
 Fremstillede varer og handelsvarer 1.922 1.464     

  21.439 33.351     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48.143 61.042 
 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 615 0 
 Andre tilgodehavender 1.300 514 

7 Udskudt skatteaktiv 15.124 15.124 
 Periodeafgrænsningsposter 907 1.148     

  66.089 77.828     

 Likvider 15.059 0     

 Omsætningsaktiver i alt 102.587 111.179     

 AKTIVER I ALT 199.695 203.163      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2016 2015     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

12 Aktiekapital 7.634 7.634 
 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 36.452 35.240 
 Overført resultat 42.510 172     

 Egenkapital i alt 86.596 43.046     

 Gældsforpligtelser   
13 Langfristede gældsforpligtelser   

 Kreditinstitutter 27.702 12.500 
 Anden langfristet gæld 33 80     

  27.735 12.580     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 6.966 13.538 

 Kreditinstitutter 0 16.145 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.424 20.464 
 Forudbetalinger fra kunder 5.781 5.107 

7 Selskabsskat 55 0 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 37.261 82.258 
 Anden gæld 9.877 10.025     

  85.364 147.537     

 Gældsforpligtelser i alt 113.099 160.117     

 PASSIVER I ALT 199.695 203.163      
 

14 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser  
15 Operationel leasing og huslejeaftaler  
16 Nærtstående parter 
17 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 

 Anvendt regnskabspraksis, side 45-51 
  



 

 

BB Electronics A/S 

Årsrapport 2016 

 

37 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
       

Note t.DKK 

Aktiekapi-

tal 

Reserve 

for netto-

opskriv-

ning 

Overført  

resultat 

Forslag til 

udbytte 

Egenkapi-

tal i alt        

 Egenkapital 1. januar 2015 7.634 23.398 0 0 31.032 
 Værdiregulering af sikringsinstrumen-

ter 0 0 457 0 457 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 0 0 0 0 
 Valutakursregulering af dattervirksom-

hed 0 4.220 0 0 4.220 
 Årets resultat 0 7.622 -285 0 7.337   

     

 Egenkapital 1. januar 2016 7.634 35.240 172 0 43.046 
 Ekstraordinært udbytte 0 0 -4.500 4.500 0 
 Udloddet udbytte 0 0 0 -4.500 -4.500 
 Kapitaltilførsel 2016 0 0 35.613 0 35.613 
 Værdiregulering af sikringsinstrumen-

ter 0 0 477 0 477 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 0 0 0 0 
 Valutakursregulering af dattervirksom-

hed 0 -2.997 0 0 -2.997 
18 Årets resultat 0 4.209 10.748 0 14.957   

     

 Egenkapital 31. december 2016 7.634 36.452 42.510 0 86.596  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2016 2015 
 

  

1 Nettoomsætning 

Fordeling på forretningsområder specificeres således: 

Industri 222.047 205.092 
Professionel Tele/IT 46.215 48.392 
Datterselskab 2.815 2.645 
Øvrige 36.017 83.466 
 

  

 307.094 339.595 

 
  

   

Fordeling på geografiske markeder specificeres således: 

Danmark 183.705 212.666 
Øvrige Europa 75.083 72.145 
Nordamerika 15.583 29.382 
Asien 8.117 5.884 
Øvrige 24.606 19.518 
 

  

 307.094 339.595 

 
  

   

2 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 
selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af 
processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og 
tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væ-
sentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af selskabets primære 
drift. 

Årets resultat er ikke påvirket af særlige poster, men i 2015 gennemførte ledelsen omstruktureringer, 
som afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift. 

Særlige poster er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

t.DKK 2016 2015    

Omkostninger    
Omstruktureringer 0 -2.413    

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet   
Produktionsomkostninger 0 -2.000 
Administrationsomkostninger 0 -413    

Resultat af særlige poster, netto 0 -2.413    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

3 Medarbejderforhold 

Personaleomkostninger udgør følgende beløb: 

t.DKK 2016 2015    

Lønninger og gager 38.334 40.761 
Pensionsbidrag 2.847 2.921 
Andre omkostninger til social sikring 766 866    

 41.947 44.548    
og er indregnet således: 

  
Produktionsomkostninger 30.724 34.954 
Distributionsomkostninger 4.385 3.081 
Administrationsomkostninger 6.838 6.513    

 41.947 44.548    
Heraf udgør vederlag til bestyrelse og direktion 1.852 2.184    

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 90 98    

Antal beskæftigede medarbejdere 31. december 87 99    

   

Incitamentsprogrammer 

Der er i 2016 indgået aftale om et warrant-program, der udstedes til fordel for ledelsen og visse nøgle-
medarbejdere. Programmet indebærer, at bestyrelsen i moderselskabet kan udstede op til 12.470 war-
rants til tildeling over en periode på 4 år. Ved udnyttelsen af warrants tegnes anparter i moderselskabet 
til en pris på DKK 2.000 per anpart med en nominel værdi på DKK 1. Udnyttelsen skal ske senest 1. maj 
2023, i modsat fald vil warrants bortfalde. 

   
t.DKK 2016 2015 
 

  

4 Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger 

Andre driftsindtægter: 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver 97 48 
Indtægter i form af fakturerede fællesomkostninger til datterselskab 5.607 5.513 
 

  

 5.704 5.561 

 
  

   

Andre driftsomkostninger: 

Øvrige omkostninger  13 56 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2016 2015 
 

  

5 Finansielle indtægter 
Øvrige finansielle indtægter 176 21 

 
  

   

6 Finansielle omkostninger 
Tilknyttede virksomheder 0 1.465 
Valutakurstab 905 3.009 
Øvrige finansielle omkostninger 1.835 2.579 
 

  

 2.740 7.053 

 
  

   

7 Selskabsskat og udskudt skat 

t.DKK 
Skyldig sel-

skabsskat 
Udskudt 

skatteaktiv 

Skat ifølge 
resultatop-

gørelsen 
 

   

Saldo 1. januar 2015 190 15.124 - 
Årets regulering af udskudt skat - 0 0 
Betalt selskabsskat -717 - - 
Skat af bevægelser på egenkapitalen 0 0 0 
Skat vedr. årets indkomst 527 - 527 
 

   

Saldo 31. december 2015 0 15.124 527 

 
   

    
Saldo 1. januar 2016 0 15.124 - 
Årets regulering af udskudt skat - 0 0 
Betalt selskabsskat -225 - - 
Skat af bevægelser på egenkapitalen - 0 0 
Skat vedr. årets indkomst 280 - 280 
 

   

Saldo 31. december 2016 55 15.124 280 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

8 Immaterielle anlægsaktiver 

t.DKK Software 

Andre im-
materielle 

aktiver I alt 
 

   

Kostpris 1. januar 2016 24.419 0 24.419 
Årets tilgang 939 303 1242 
Årets afgang 0 0 0 
 

   

Kostpris 31. december 2016 25.358 303 25.661 
 

   

Afskrivninger 1. januar 2016 -22.958 0 -22.958 
Årets afskrivninger -1.358 0 -1.358 
Tilbageførte afskrivninger af årets afgang 0 0 0 
 

   

Afskrivninger 31. december 2016 -24.316 0 -24.316 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 1.042 303 1.345 

 
   

Amortiseres over 3-5 år 5 år  

 
   

    

9 Materielle anlægsaktiver 

t.DKK 

Indretning 
af lejede 

lokaler 

Tekniske 
anlæg og 

maskiner 

Andre an-
læg, drifts-
materiel og 

inventar 

Materielle 
anlæg un-
der opfø-

relse I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2016 13.495 71.283 19.946 0 104.724 
Årets tilgang 0 2.014 0 3.972 5.986 
Årets afgang 0 -488 0 0 -488 
 

     

Kostpris 31. december 2016 13.495 72.809 19.946 3.972 110.222 
 

     

Afskrivninger 1. januar 2016 -12.875 -69.017 -19.719 0 -101.611 
Årets afskrivninger -362 -862 -91 0 -1.315 
Tilbageførte afskrivninger på 

årets afgang 0 488 0 0 488 
 

     

Afskrivninger 31. december 
2016 -13.237 -69.391 -19.810 0 -102.438 

 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. de-
cember 2016 258 3.418 136 3.972 7.784 

 
     

I materielle aktiver indgår finan-
sielle leasingaktiver med regn-
skabsmæssig værdi på i alt 0 0 94 0 94 

 
     

Afskrives over 5 år 5-8 år 3-8 år   
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

10 Finansielle anlægsaktiver 

t.DKK 

Kapitalan-
dele i dat-

tervirk-
somheder 

Andre til-

godeha-
vender    

Kostpris 1. januar 2016 35.049 1.821 
Årets afgang 0 -643    

Kostpris 31. december 2016 35.049 1.178    

Opskrivninger 1. januar 2016 50.540 0 
Årets resultat efter skat 4.209 0 
Valutakursregulering -2.997 0    

Opskrivninger 31. december 2016 51.752 0    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 86.801 1.178    
   

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: 

 Hjemsted Selskabskapital 

Stemme- 
og ejeran-

del 
 

   

BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Kina 45.634 TCNY 100 % 
    

11 Varebeholdninger 

En væsentlig del af varelageret er kundespecifikke varer indkøbt i henhold til aftaler, som kunderne hæf-
ter for. 

12 Aktiekapital 

Pr. 31. december 2016 bestod selskabskapitalen af 76.340 aktier a DKK 100. 

Aktiekapitalen er ikke ændret de seneste 5 år. 

13 Langfristede gældsforpligtelser 

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. Pr. 31. decem-
ber 2016 udgør langfristede gældsforpligtelser t.DKK 27.735 (2015: t.DKK 12.580). De langfristede 
gældsforpligtelser forfalder inden for 5 år efter balancedagen.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

14  Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 

Transport til pengeinstitut i selskabets forsikringsdækning af tilgodehavender for salg af varer og tjene-
steydelser. 

Pengeinstitut har overfor en kunde stillet en garanti på 334 t.DKK med udløb 31. januar 2018. 

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der etableret virksomhedspant for t.DKK 60.000. 

Selskabet er sambeskattet med moderselskab og hæfter fra og med 13. februar 2016 solidarisk med 
moderselskabet for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virk-
somheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af moderselskabets årsregnskab 
(BB Electronics Holding ApS, CVR-nr. 37 40 70 97). Eventuelle senere korrektioner af sambeskatnings-
indkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 

15 Operationel leasing og huslejeaftaler 

Selskabet har udover finansielle leasingkontrakter påtaget sig operationelle leasingforpligtelser, hvor 
leasingydelsen i uopsigelighedsperioden udgør i alt t.DKK 929 (2015: t.DKK 537). Leasingkontrakterne 
har en uopsigelighedsperiode på indtil 40 måneder. 

Huslejekontrakt er uopsigelig indtil 1. januar 2019, hvorefter den kan opsiges med 12 måneders varsel. 
Den årlige leje udgør t.DKK 1.379 (2015: t.DKK 1.300). 

16 Nærtstående parter 

BB Electronics A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse Grundlag Transaktioner 
BB Electronics Holding ApS Hovedaktionær Kapitaltilførsel, t.DKK 35.613  
Ane Staunings Vej 21   
8700 Horsens   
   
   
BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd.  
Kina 

Datterselskab Salg af varer og tjenesteydelser: 
Varesalg, t.DKK 2.815  
IT-service, t.DKK 2.579 
Salgskommission, t.DKK 3.028  
 
Varekøb: 
Varekøb, t.DKK 149.901 

   
   
Holdingselskabet af 11. februar 2016 
ApS under frivillig likvidation 

Fhv. hovedaktionær Ekstraordinært udbytte,  
t.DKK 4.500 

Ejerforhold 

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som 100 % ejer af aktiekapitalen: 

BB Electronics Holding APS 
Ane Staunings Vej 21 
8700 Horsens. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

17 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter  

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender selskabet sikringsinstrumen-
ter, såsom valutaterminskontrakter og rente- og valutaswaps. 

Der er ikke finansielle kontrakter, der afdækker valutaeksponering i balancen pr. 31. december 2016. 

Pr. 31. december 2016 har selskabet til afdækning af varekøb indgået følgende terminskontrakter: 

Valuta 
Kontrakt-

værdi 
Markeds-

værdi    

 t.USD t.DKK 

EUR/USD 677 288 

 
  

   

Markedsværdi af indregnede valutaterminskontrakter pr. 31. december 2016 er indregnet under andre 
tilgodehavender og direkte på egenkapitalen. 

18 Resultatdisponering 
t.DKK 2016 2015 
 

  

Foreslået udbytte 0 0 
Reserve for nettoskrivninger 4.209 7.622 
Overført resultat 10.748 -285 
 

  

 14.957 7.337 
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Koncernregnskab og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Koncernregnskabet og årsregnskabet for BB Electronics A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed.  

Med virkning fra 1. januar 2016 blev lov nr. 738 af 1. juni 2015 (ny årsregnskabslov) implementeret. 
Dette medførte følgende ændringer til indregning og måling for: 

1. Årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver  

2. Metode ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger 

3. Omstruktureringer i forbindelse med virksomhedssammenslutninger 

4. Forudbetaling fra kunder modregnet varebeholdninger. 

Punkt 1: Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet 
har ingen væsentlige restværdier på materielle aktiver. Ændringen foretages derfor i henhold til over-
gangsbekendtgørelsens § 41 alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt 
skøn og har ingen effekt for egenkapitalen. 

Punkt 2: Ved virksomhedssammenslutninger med deltagelse af virksomheder under modervirksomhe-
dens kontrol anvendes fremover book value-metoden, hvor sammenlægningen anses som gennemført 
på erhvervelsestidspunktet uden tilpasning af sammenligningstal. Tidligere blev sammenlægningen an-
set som sket ved regnskabsårets start med tilpasning af sammenligningstal. 

Punkt 3: Fremover indgår alene omkostninger til omstruktureringer, som er indregnet i den overtagne 
virksomhed inden overtagelsesdagen, og som ikke er aftalt som led i virksomhedsovertagelsen, i overta-
gelsesbalancen og dermed i fastsættelsen af goodwill. Omstruktureringer, som besluttes af den overta-
gende virksomhed, skal fremover indregnes i resultatopgørelsen. Tidligere har hensættelser til omstruk-
tureringer, der var besluttet i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, været indregnet.  

Punkt 4: Forudbetalinger fra kunder modregnes fremover ikke som særskilt post under varebeholdnin-
ger, men indregnes under gældsforpligtelser i regnskabsposten ”Forudbetalinger fra kunder”. Den be-
løbsmæssige effekt på balancesummer udgør en stigning for 2015 på 4.996 t.DKK for koncernen og  
1.423 t.DKK for moderselskabet. 

Udover punkt 4 har ingen af ovenstående ændringer nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen 
eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene. 

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 
738 af 1. juni 2015, er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Koncernregnskab 

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, BB Electronics A/S, samt dattervirksomheder, hvori mo-
derselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselska-
bet gennem aktiebesiddelse eller på en anden måde har bestemmende indflydelse. 

Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets og de enkelte dattervirk-
somheders reviderede årsregnskaber, der alle er aflagt i overensstemmelse med BB Electronics-koncer-
nens regnskabspraksis. 

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mel-
lemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem 
de konsoliderede virksomheder. 

                                                                 
1 Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse 
er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. 
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Koncernregnskab og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets 
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-
forholdet blev etableret. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 
der opstår mellem transaktionsdagens og betalingsdagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som fi-
nansielle poster. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens kurs. 
Forskellen mellem balancedagens og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som finan-
sielle poster. 

Koncernens udenlandske dattervirksomheder er selvstændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes 
til en gennemsnitlig valutakurs, mens balanceposter omregnes til balancedagens kurs. Valutakursregule-
ringer, der opstår ved omregning af dattervirksomhedernes egenkapital primo året, samt valutaregule-
ringer, der opstår som følge af omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitlig valutakurs til balan-
cedagens kurs, indregnes direkte på egenkapitalen. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodeha-
vender, henholdsvis anden gæld. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i re-
sultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede 
forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner vedrørende køb og salg i fremmed valuta, 
indregnes under andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den forven-
tede fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er udskudt 
under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtel-
sen. Beløb, som er udskudt under egenkapitalen, overføres til resultatopgørelsen i den periode, hvor det 
sikrede påvirker resultatopgørelsen. 

Segmentoplysninger 

Omsætningen oplyses på forretningssegmenter og geografiske markeder. Oplysninger om forretnings-
segmenter og geografiske markeder er baseret på afkast og risici samt ud fra den interne økonomisty-
ring.  

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt le-
vering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, her-
under indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og lea-
sing samt afskrivninger på produktionsanlæg. 

Distributionsomkostninger 

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

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedernes hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver. 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld 
eliminering af intern avance/tab.  

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og ure-
aliserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af fi-
nansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Finan-
sielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat af årets resultat 

BB Electronics A/S er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med moderselskabet. 
Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i kon-
cernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. 

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle 
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.  

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer di-
rekte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle anlægsaktiver 

Software 

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software afskrives over 
den vurderede økonomiske levetid dog maksimalt 5 år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre immaterielle aktiver 

Andre immaterielle aktiver omfatter værdi af kundelister og måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger. Kundelister afskrives over 5 år. 

Materielle anlægsaktiver 

Indretning af lejede lokaler, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen om-
kostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produkti-
onsomkostninger. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

  
Indretning af lejede lokaler 5 år 
Tekniske anlæg og maskiner 5-8 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år 
  

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduce-
res med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestids-
punktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskriv-
ning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger. 

Leasingkontrakter 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dags-
værdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-
singaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede 
aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets sam-
lede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomheder-
nes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller 
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for 
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
anskaffelsesværdien. 

Værdiforringelse af aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i dattervirksom-
heder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere 
end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere 
end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres til anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl-
pematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger in-
deholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen 
benyttede maskiner, udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen 
til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris og reduceres med nedskrivning til imødegåelse af risiko 
for forventede tab efter individuel vurdering. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. 

Egenkapital 

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte ind-
regnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirk-
somheder i forhold til kostpris.  

Selskabsskat og udskudt skat 

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabs-
skat" eller "Skyldig selskabsskat". 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af 
skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den 
af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

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

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser og øvrige ikke afklarede 
forhold. 

Hensatte forpligtelser indregnes, når moderselskabet/koncernen som følge af en tidligere begivenhed 
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et 
forbrug af moderselskabets/koncernens økonomiske ressourcer. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amor-
tiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at 
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasing-
kontrakter. 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden 
gæld, måles til amortiseret kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Dagsværdi 

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksiste-
rer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på 
aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 
marked. 

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare mar-
kedsinformationer. 

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på 
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 

Pengestrømsopgørelse 

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

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i arbejdskapital samt betalt selskabsskat. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af lån 
samt renter og afdrag på rentebærende gæld. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og faktisk træk eller indestående på kassekredit. 

 




