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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2013 30. juni 2014 for Jansson Gruppen A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets og
koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2013/14.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 18. september 2014
Direktion

Axel Ørum Meier

Bestyrelse

Finn Dyhre Hansen
formand

Peter Ejlskov Jeppesen

Axel Ørum Meier

Preben Lund
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Jansson Gruppen A/S

Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Jansson Gruppen A/S for regnskabsåret 1. juli
2013 - 30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og
koncernregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets og
koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet.

Trekantområdet, den 18. september 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Almskou Ohmeyer
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Jansson Gruppen A/S
Dianavej 13
7100 Vejle
Telefon: 75 82 01 44
Hjemmeside: www.jansson.dk
CVR-nr.: 73 77 42 17
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Vejle

Bestyrelse

Finn Dyhre Hansen, formand
Peter Ejlskov Jeppesen
Axel Ørum Meier
Preben Lund

Direktion

Axel Ørum Meier

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle
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Koncernoversigt
Moderselskab
Jansson Gruppen A/S
CVR-nr. 73 77 42 17
Resultat:
Egenkapital:

Konsoliderede
dattervirksomheder

TDKK
TDKK

38.649
233.062

90%
Jansson El A/S
CVR-nr. 73 28 93 19
Resultat:
Egenkapital:

TDKK
TDKK

8.789
3.057

90%
Jansson Alarm A/S
CVR-nr. 74 78 36 19
Resultat:
Egenkapital:

TDKK
TDKK

7.953
1.030

80%
Jansson Kommunikation A/S
CVR-nr. 23 45 27 15
Resultat:
Egenkapital:

TDKK
TDKK

6.536
3.589

100%

Dansupport A/S
CVR-nr. 14 33 60 79
Resultat:
Egenkapital:

TDKK
TDKK

3.895
1.115

100%
Jansson Ejendomme A/S
CVR-nr. 17 63 94 04
Resultat:
Egenkapital:

TDKK
TDKK

656
7.179
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2013/14

2012/13

Koncern
2011/12

2010/11

2009/10

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

130.308

108.220

107.539

96.022

92.984

Resultat før finansielle poster

30.555

26.487

23.717

20.148

18.501

Årets resultat

38.649

25.911

13.051

15.182

35.036

Balancesum

321.595

271.802

245.083

238.851

212.333

Egenkapital

233.063

198.413

176.502

170.451

162.269

- driftsaktivitet

50.109

37.270

22.998

21.560

34.831

- investeringsaktivitet

-6.322

-3.234

-3.490

-7.281

-1.120

-3.376

-3.672

-2.723

-1.324

-1.896

Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:

heraf investering i materielle anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet

-10.112

-9.826

-9.291

6.762

-12.540

33.674

24.210

10.217

21.041

21.171

220

190

195

180

190

9,5%

9,7%

9,7%

8,4%

8,7%

Soliditetsgrad

72,5%

73,0%

72,0%

71,4%

76,4%

Forrentning af egenkapital

17,9%

13,8%

7,5%

9,1%

23,6%

Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Beretning
Hoveaktivitet
Moderselskab
Jansson Gruppen A/S' hovedaktivitet består i at eje aktierne i de tilknyttede selskaber og
formueforvaltning.
Koncern
Koncernen består af moderselskabet og fire datterselskaber. I datterselskaberne drives der virksomhed
inden for henholdsvis el-installation, alarm, kommunikation samt udlejning af ejendomme. Herudover har
datterselskabet Jansson Kommunikation ultimo 2013 købt selskabet it-virksomheden Dansupport A/S
med drift af virksomhed inden for data- og teleløsninger.
Koncernstrukturen fremgår af side 5.
Udvikling i året
Koncernens resultatopgørelse for 2013/14 udviser et overskud på DKK 38.649.454, og koncernens balance
pr. 30. juni 2014 udviser en egenkapital på DKK 233.062.618.
Koncernens resultat før finansielle poster har udvist en bedre indtjening end i 2012/13 og er bedre end
forventet. Det anses for tilfredsstillende.
Strategi og målsætninger
Målsætninger og forventninger for det kommende år
For 2014/15 forventes et resultat før finansielle poster på samme niveau som i 2013/14.
Grundlaget for indtjeningen
Eksternt miljø
Det er koncernens politik at føre en miljømæssig forsvarlig drift. Der er således indgået tilfredsstillende
aftaler om håndtering og bortskaffelse af affald.
Videnressourcer
Som en del af koncernens primære forretningsområde indgår rådgivning omkring installation af el, alarm
og kommunikation i henhold til gældende lovgivning og normer.
Denne del stiller store krav til videnressourcer vedrørende medarbejdere og forretningsprocesser.
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Beretning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Koncern
Note

Bruttofortjeneste

2013/14

2012/13

DKK

DKK

Moderselskab
2013/14
2012/13
DKK

DKK

130.307.669

108.219.646

-379.046

-452.973

1

-94.788.002

-78.064.317

-571.731

-389.449

2

-4.568.007

-3.668.203

0

0

-396.270

0

0

0

30.555.390

26.487.126

-950.777

-842.422

0

0

20.292.484

17.663.078

25.524.977

11.929.844

25.541.437

11.930.894

-734.916

-477.948

-272.111

-1.799

55.345.451

37.939.022

44.611.033

28.749.751

-13.714.458

-9.300.596

-5.961.579

-2.838.287

41.630.993

28.638.426

38.649.454

25.911.464

dattervirksomheders resultat

-2.981.539

-2.726.962

0

0

Årets resultat

38.649.454

25.911.464

38.649.454

25.911.464

4.000.000

4.000.000

372.484

683.078

34.276.970

21.228.386

38.649.454

25.911.464

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle
og materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i
dattervirksomheder
Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat før minoritetsinteresser

4

Minoritetsinteressers andel af

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode
Overført resultat

9

Balance 30. juni
Aktiver
Koncern
Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

5

Grunde og bygninger

2014

2013

DKK

DKK

Moderselskab
2014
2013
DKK

DKK

4.458.166

360.000

0

0

4.458.166

360.000

0

0

30.753.881

33.957.490

0

0

5.809.357

5.149.483

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Materielle anlægsaktiver

6

36.563.238

39.106.973

0

0

Kapitalandele i dattervirksomheder

7

0

0

8.713.030

8.340.546

Andre tilgodehavender

8

285.447

144.209

0

0

285.447

144.209

8.713.030

8.340.546

41.306.851

39.611.182

8.713.030

8.340.546

Færdigvarer og handelsvarer

4.976.665

4.969.085

0

0

Varebeholdninger

4.976.665

4.969.085

0

0

44.669.182

31.088.777

0

0

1.028.492

505.529

0

0

0

0

26.740.054

24.039.795

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed
regning

9

Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder
Andre tilgodehavender

10

7.688.539

7.760.805

4.735.351

5.906.038

Udskudt skatteaktiv

14

0

0

0

2.087

0

0

525.221

0

477.836

93.907

33.750

33.750

53.864.049

39.449.018

32.034.376

29.981.670

155.417.003

140.795.682

155.417.003

140.795.682

66.030.130

46.976.981

47.123.536

24.840.352

Omsætningsaktiver

280.287.847

232.190.766

234.574.915

195.617.704

Aktiver

321.594.698

271.801.948

243.287.945

203.958.250

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
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Balance 30. juni
Passiver
Koncern
Note

Selskabskapital

2014

2013

DKK

DKK

600.000

Moderselskab
2014
2013
DKK

600.000

DKK

600.000

600.000

Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode
Overført resultat

0

0

5.991.030

5.618.546

232.462.618

197.813.165

226.471.588

192.194.619

Egenkapital

12

233.062.618

198.413.165

233.062.618

198.413.165

Minoritetsinteresser

13

1.126.645

1.025.106

0

0

Hensættelse til udskudt skat

14

2.546.173

1.824.421

13.098

0

2.546.173

1.824.421

13.098

0

18.957.987

22.191.049

0

0

20.000

20.000

0

0

Hensatte forpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

18

18.977.987

22.211.049

0

0

Gæld til realkreditinstitutter

18

742.582

901.377

0

0

13.911.044

9.236.121

0

0

3.037.658

468.267

0

0

Selskabsskat

10.548.616

7.156.462

5.962.884

1.359.904

Anden gæld

Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under
passiver

9

23.482.776

16.802.890

249.345

185.181

Periodeafgrænsningsposter

7.278.599

7.043.090

0

0

Foreslået udbytte for regnskabsåret

6.880.000

6.720.000

4.000.000

4.000.000

Kortfristede gældsforpligtelser

65.881.275

48.328.207

10.212.229

5.545.085

Gældsforpligtelser

84.859.262

70.539.256

10.212.229

5.545.085

321.594.698

271.801.948

243.287.945

203.958.250

Passiver
Eventualposter og øvrige
økonomiske forpligtelser

15

Nærtstående parter og ejerforhold

19
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Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni
Koncern
Note
Årets resultat

2013/14

2012/13

DKK

DKK

38.649.454

25.911.464

Reguleringer

16

-3.467.391

3.937.431

Ændring i driftskapital

17

-262.902

800.796

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

34.919.161

30.649.691

Renteindbetalinger og lignende

25.524.977

11.929.864

Renteudbetalinger og lignende

-734.916

-477.959

Pengestrømme fra ordinær drift

59.709.222

42.101.596

Betalt selskabsskat

-9.600.552

-4.831.188

Pengestrømme fra driftsaktivitet

50.108.670

37.270.408

Køb af immaterielle anlægsaktiver

-5.303.364

0

Køb af materielle anlægsaktiver

-3.376.309

-3.671.557

-162.608

-3.102

2.507.377

405.808

12.562

35.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-6.322.342

-3.233.851

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter

-3.391.858

-356.491

Betalt udbytte

-6.720.000

-9.470.000

-10.111.858

-9.826.491

33.674.470

24.210.066

Likvider 1. juli

187.772.663

163.562.597

Likvider 30. juni

221.447.133

187.772.663

66.030.130

46.976.981

Værdipapirer

155.417.003

140.795.682

Likvider 30. juni

221.447.133

187.772.663

Køb af finansielle anlægsaktiver mv.
Salg af materielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
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Noter til årsrapporten
Koncern

1

2013/14

2012/13

DKK

DKK

Moderselskab
2013/14
2012/13
DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

86.884.021

71.793.637

498.080

324.549

Pensioner

6.714.494

5.468.364

45.000

45.000

Andre omkostninger til social sikring

1.162.996

784.576

2.160

2.160

26.491

17.740

26.491

17.740

94.788.002

78.064.317

571.731

389.449

1.583.080

1.499.549

543.080

369.550

220

190

1

1

1.205.198

787.778

0

0

3.362.809

2.880.425

0

0

4.568.007

3.668.203

0

0

Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og
bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede
medarbejdere

2

Af- og nedskrivninger af
immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle indtægter
Valutakursgevinster

0

0

379.089

311.128

25.451.126

11.902.769

25.088.497

11.592.691

73.851

27.075

73.851

27.075

25.524.977

11.929.844

25.541.437

11.930.894
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Noter til årsrapporten
Koncern

4

Moderselskab
2013/14
2012/13

2013/14

2012/13

DKK

DKK

DKK

DKK

12.992.706

8.872.888

5.946.394

1.796.900

721.752

361.535

15.185

975.214

0

66.173

0

66.173

13.714.458

9.300.596

5.961.579

2.838.287

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere
år

5

Immaterielle anlægsaktiver
Koncern
Goodwill
DKK

Kostpris 1. juli

6.225.262

Tilgang i årets løb

5.303.364

Kostpris 30. juni

11.528.626

Ned- og afskrivninger 1. juli

5.865.262

Årets afskrivninger

1.205.198

Ned- og afskrivninger 30. juni

7.070.460

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

4.458.166

14

Noter til årsrapporten
6

Materielle anlægsaktiver
Koncern

Kostpris 1. juli

Grunde og bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

DKK

DKK

40.891.706

20.306.742

Tilgang i årets løb

0

3.376.309

Afgang i årets løb

-2.975.000

-1.820.771

Kostpris 30. juni

37.916.706

21.862.280

6.934.217

15.157.258

Ned- og afskrivninger 1. juli
Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 30. juni

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

749.737

2.613.071

-521.129

-1.717.406

7.162.825

16.052.923

30.753.881

5.809.357

15

Noter til årsrapporten
Moderselskab
2014
2013

7

DKK

DKK

Kostpris 1. juli

2.722.000

2.722.000

Kostpris 30. juni

2.722.000

2.722.000

Kapitalandele i dattervirksomheder

Værdireguleringer 1. juli

5.618.546

4.935.468

20.292.484

17.663.078

Udbytte til moderselskabet

-19.920.000

-16.980.000

Værdireguleringer 30. juni

5.991.030

5.618.546

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

8.713.030

8.340.546

Årets resultat

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

8

Stemme- og
ejerandel

Navn

Hjemsted

Selskabskapital

Egenkapital

Årets resultat

Jansson El A/S

Vejle

TDKK 1.000

90%

3.057.437

8.789.166

Jansson Alarm A/S

Vejle

TDKK 1.000

90%

1.030.112

7.953.227

Jansson Kommunikation A/S

Vejle

TDKK 1.000

80%

3.589.445

6.536.496

Jansson Ejendomme A/S

Vejle

TDKK 500

100%

7.178.994

655.605

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Koncern
Andre tilgodehavender
DKK

Kostpris 1. juli

144.209

Tilgang i årets løb

153.800

Afgang i årets løb

-12.562

Kostpris 30. juni

285.447

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

285.447
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Noter til årsrapporten
Koncern

9

2014

2013

DKK

DKK

Moderselskab
2014
2013
DKK

DKK

Igangværende arbejder for
fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

82.416.734

23.180.677

0

0

-84.425.900

-23.143.415

0

0

-2.009.166

37.262

0

0

1.028.492

505.529

0

0

-3.037.658

-468.267

0

0

-2.009.166

37.262

0

0

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed
regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under
passiver

10 Andre tilgodehavender
Af andre tilgodehavender udgør TDKK 4.026 tilgodehavende hos holdingselskaber, som er ejet af
datterselskabers direktører. Tilgodehavendet vedrører holdingselskabernes køb af minoritetsandele.
Af tilgodehavendet forfalder ca. TDKK 3.892 efter mere end 1 år.

Koncern

11

2014

2013

DKK

DKK

Moderselskab
2014
2013
DKK

DKK

Værdipapirer
Aktier

77.190.521

93.703.202

77.190.521

93.703.202

Obligationer

78.226.482

47.092.480

78.226.482

47.092.480

155.417.003

140.795.682

155.417.003

140.795.682
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Noter til årsrapporten
12 Egenkapital
Koncern

Egenkapital 1. juli

Selskabskapital

Reserve for nettoopskrivning
efter den indre
værdis metode

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

600.000

0

197.813.164

198.413.164

Årets resultat

0

0

38.649.454

38.649.454

Foreslået udbytte for regnskabsåret

0

0

-4.000.000

-4.000.000

600.000

0

232.462.618

233.062.618

600.000

5.618.546

192.194.618

198.413.164

Årets resultat

0

372.484

38.276.970

38.649.454

Foreslået udbytte for regnskabsåret

0

0

-4.000.000

-4.000.000

600.000

5.991.030

226.471.588

233.062.618

Egenkapital 30. juni
Moderselskab
Egenkapital 1. juli

Egenkapital 30. juni

Selskabskapitalen består af aktier a nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Koncern
2014

2013

DKK

DKK

13 Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser 1. juli

1.025.106

1.018.144

-2.880.000

-2.720.000

Andel af årets resultat

2.981.539

2.726.962

Minoritetsinteresser 30. juni

1.126.645

1.025.106

Foreslået udbytte for regnskabsåret
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Noter til årsrapporten
Koncern
2014

2013

DKK

DKK

Moderselskab
2014
2013
DKK

DKK

14 Hensættelse til udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver

-302.429

-485.056

0

0

Materielle anlægsaktiver

983.796

1.505.286

0

0

Varebeholdninger

-47.000

-50.000

0

0

Tilgodehavender

-339.544

-151.232

0

0

2.223.641

843.433

0

0

Værdipapirer

13.098

-10.525

13.098

-10.525

Periodeafgrænsningsposter

14.611

23.477

0

8.438

fremførsel

0

149.038

0

0

Overført til udskudt skatteaktiv

0

0

0

2.087

2.546.173

1.824.421

13.098

0

Igangværende arbejder for fremmed
regning

Skattemæssigt underskud til
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Noter til årsrapporten
Koncern
2014

2013

DKK

DKK

Moderselskab
2014
2013
DKK

DKK

15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter

Leasingforpligtelser,
uopsigelighedsperiode 52 mdr.

1.546.000

1.032.000

0

0

684.000

597.000

0

145.700

Lejeforpligtelser,
uopsigelighedsperiode 24 mdr.
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Til sikkerhed for prioritetsgæld TDKK 19.700 er der givet pant i erhvervsejendomme, hvis regnskabsmæssige
værdi pr. 30. juni 2014 udgør TDKK 29.124.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der deponeret skadesløsbrev TDKK 6.000 med pant i
erhvervsejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2014 udgør TDKK 29.124.
Til sikkerhed for datterselskabet Jansson Ejendomme A/S' lån i realkreditinstitut i alt TDKK 19.700 har
moderselskabet stillet kaution. Kautionen er begrænset til TDKK 4.000.
Datterselskabet Dansupport A/S har afgivet virksomhedspant TDKK 5.000 i fordringer fra salg, varelagre,
driftsinventar, driftsmidler, goodwill og øvrige rettigheder. Selskabets gæld til bankforbindelsen udgør pr. 30. juni
2014 DKK 0.
Eventualforpligtelser
Koncernen har stillet de for branchen normale garantier for arbejdets udførelse og færdiggørelse. Pr. 30. juni
2014 udgør den samlede garantisum TDKK 12.037.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det
samlede beløb fremgår af årsrapporten for Axel Ørum Meier Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold
til sambeskatningen.
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Noter til årsrapporten
Koncern
2013/14

2012/13

DKK

DKK

16 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder
Skat af årets resultat
Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat

-25.524.977

-11.929.844

734.916

477.948

4.617.865

3.361.769

8.808

0

13.714.458

9.300.596

2.981.539

2.726.962

-3.467.391

3.937.431

17 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger

-7.580

481.146

Ændring i tilgodehavender

-14.415.031

-3.118.142

Ændring i leverandører mv.

14.159.709

3.437.792

-262.902

800.796
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18 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern

Moderselskab

2014

2013

2014

2013

DKK

DKK

DKK

DKK

Gæld til realkreditinstitutter
Efter 5 år

15.985.351

18.477.257

0

0

2.972.636

3.713.792

0

0

18.957.987

22.191.049

0

0

742.582

901.377

0

0

19.700.569

23.092.426

0

0

Mellem 1 og 5 år

20.000

20.000

0

0

Langfristet del

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

23.482.776

16.802.890

249.345

185.181

23.502.776

16.822.890

249.345

185.181

Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Inden for 1 år

Anden gæld

Inden for 1 år
Øvrig kortfristet gæld
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Noter til årsrapporten

19 Nærtstående parter og ejerforhold
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af selskabskapitalen:
Axel Ørum Meier Holding ApS, Vejle
Peter Jeppesen Holding ApS, Vejle
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Axel Ørum Meier Holding ApS, Vejle.
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Jansson Gruppen A/S for 2013/14 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Jansson Gruppen A/S samt virksomheder, hvori
moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og
omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne
gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.
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Regnskabspraksis
Minoritetsinteresser
Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat
og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelsen og
balancen.
Leasing
Leasingkontrakter, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for koncernens øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved installation og service af el, kommunikation og alarm indregnes i resultatopgørelsen i takt med ydelsernes levering.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter.
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Regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til transport, kommunikation, administration,
salg og lokaleomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af
goodwill under posten ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 1-5 år.
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Regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

50 år
4-5 år

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne
nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer
for værdifald.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre
værdis metode.
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel
af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne
avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). Positiv forskelsbeløb afskrives over den forventede
økonomiske levetid, der er vurderet til 1-5 år..
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre
egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i
resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under anlægsaktiver og omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende
service- og alarmkontrakter.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.
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Regnskabspraksis
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og "Værdipapirer"
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapita l ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnit lig egenkapita l

30

