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Selskabsoplysninger
Georg Jensen Retail A/S
Søndre Fasanvej 7
2000 Frederiksberg
Telefon 33 11 40 80
Telefax 38 14 98 03
Hjemsted: Frederiksberg
CVR-nr. 34 89 88 47
Bestyrelse
David Chu (formand)
Eva-Lotta Sjöstedt
Nicolaas De Jong
Direktion
Eva-Lotta Sjöstedt
Revisorer
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelse
Nordea Bank
Koncernforhold
Selskabet ejes 100% af Georg Jensen A/S, Søndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg.
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Georg Jensen A/S. Koncernregnskabet kan rekvireres på selskabets
adresse.
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Hoved- og nøgletal
tkr.

2016
2015
01/1-31/12 01/1-31/12

2014
2013
2013
01/1-31/12 01/5-31/12 01/1-30/4

Hovedtal
Resultat af primær drift
Reslutat af finansielle poster
Resultat før skat
Årets resultat
Balancesum
Egenkapital
Investeringer, materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere

2.181
-926
1.255
340
79.317
63.213
203
55

2.764
-994
1.770
884
122.546
62.873
3.222
59

2.599
-914
1.685
312
88.476
61.987
8.424
52

6.971
-443
6.528
4.409
95.584
61.675
2.575
42

-4.732
-207
-4.938
-4.063
46.831
17.730
14
42

Nøgletal
Egenkapitalens forrentning
Soliditet

0,5%
79,7%

1,4%
51,3%

0,5%
70,1%

11,1%
64,5%

-45,8%
37,9%
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Ledelsesberetning
Selskabets hovedaktivitet
Selskabet har til hovedformål at afsætte Georg Jensen produkter via forretninger placeret på strategiske vigtige
steder i Danmark. Selskabet har en ”flag ship store” på Amagertorv i København, en butik i Århus, en i
Københavns Lufthavn samt en factory outlet på Frederiksberg, der primært tjener som fabriksudsalg for hele
Georg Jensen koncernen. Selskabet har en koncessionsbutik i Magasin Kongens Nytorv.
Årets økonomiske udvikling
Årets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2016 udgør 340 TDKK mens egenkapitalen pr. 31.
december udgør 63.213 TDKK. Salget er 7% lavere end forventet, hvilket har en negativ indvirkning på årets
resultat.
Den forventede udvikling
Salget er lavere end forventet, hvilket har en negativ indvirkning på årets resultat.
Efterfølgende begivenheder
Der har ikke været væsentlige efterfølgende begivenheder som kræves oplyst i regnskabet.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar til
31. December 2016 for Georg Jensen Retail A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december
2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 31. december 2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 31. maj 2017
Direktion:
Eva-Lotta Sjöstedt

Bestyrelse:

David Chu
Formand

Eva-Lotta Sjöstedt

Nicolaas De Jong
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Georg Jensen Retail A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Georg Jensen Retail A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet

6

Georg Jensen Retail A/S

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 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 beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Hellerup, den 31. maj 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Jacob F Christiansen
statsautoriseret revisor

Kaare von Cappeln
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Georg Jensen Retail A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellemstor).
Der er med henvisning til årsregnskabslovens § 86 ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på grund
af forskelle 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,
omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes
i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning udgør faktureret salg eksklusiv merværdiafgift og med fradrag af rabatter.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger
Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger omfatter omkostninger til personale, reklame- og
udstillingsomkostninger, lokaleomkostninger samt afskrivninger m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger samt realiserede og
urealiserede kursgevinster - og tab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst indregnes i resultatopgørelsen tillige med årets
forskydning i udskudt skat.
Selskabet sambeskattes med moderselskabet og danske datterselskaber. De sambeskattede danske
virksomheders selskabsskat fordeles mellem virksomhederne i forhold til de skattepligtige indkomster (fuld
fordelingsmetode). De sambeskattede danske selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens
erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 10 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger, eller
nytteværdien, hvor denne er lavere. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De
forventede brugstider er:
Driftsmateriel, inventar, EDB m.v.:
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
5-10 år

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter betalte huslejedeposita, som måles til kostpris med mindre aktivet vurderes
at have en lavere værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle
omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdi) er lavere end anskaffelsesprisen, foretages
nedskrivning til nettorealisationsværdien.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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 skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige
indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal
modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Gæld
Gæld måles til amortiseret kostpris.
Forklaring af nøgletal
Soliditetsgrad

=

Forrentning af egenkapital

=

Egenkapital ultimo x 100
Samlede passiver
Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december, tkr.
Note

2016

Bruttofortjeneste

1
1

3

60.673

67.709

-20.235
-38.257

-22.183
-42.762

Resultat af primær drift

2.181

2.764

Finansielle omkostninger

-926

-994

1.255

1.770

-915

-887

Årets resultat

340

884

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

340

884

340

884

Salgs- og
distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Resultat før skat
4

2015

Skat af årets resultat
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Balance pr. 31.december, tkr.
Note

2016

2015

AKTIVER
Anlægsaktiver

5

6

7

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

18.560
18.560

21.492
21.492

9.889
877
10.766

12.150
1.009
13.158

6.086

6.138

Anlægsaktiver i alt

35.412

40.788

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

33.742

34.689

2.813
0
164
2.977

3.516
19
1.608
5.144

7.186

41.925

Omsætningsaktiver i alt

43.905

81.758

AKTIVER I ALT

79.317

122.546

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31. december, tkr.
Note

2016

2015

581
62.632
63.213

581
62.292
62.873

513
513

43
43

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.680
5.316
467
6.128
15.591

4.764
50.801
895
3.171
59.631

PASSIVER I ALT

79.317 122.546

PASSIVER
8

9

Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
Udskudt skat

10

Eventualforpligtelser og sikkerhedstillelser

11

Nærtstående parter
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Noter til årsrapporten
Note
1

tkr.
Løn- og personaleomkostninger
Det samlede beløb til lønninger, vederlag og personaleomkostninger fordeler sig således:

Lønninger
Pensioner
Sociale ydelser
Øvrige personaleudgifter

Gennemsnitligt antal ansatte

2016
17.776
1.245
108
290

2015
18.836
1.346
270
259

19.419

20.711

55

59

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B, stk.3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.
2

Af- og nedskrivninger anlægsaktiver
Indgår i posten administrationsomkostninger for 2016 med 5.528 tkr (2015: 6.629 tkr).

3

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4

773
153
926

774
220
994

467
470
-22

671
216
0

915

887

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat for året
Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsrapporten
Note
5

tkr.
Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Kostpris 1.januar 2016
Goodwill 31. december 2016

29.321
29.321

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2016

7.829
2.932
10.761

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

18.560

Afskrives over

6

10 år

Materielle anlægsaktiver
Indretning
Driftsaf lejede
materiel
lokaler m.v. og inventar
Kostpris 1.januar 2016
Årets tilgang
Årets afgang
Kostpris 31. december 2016

44.418
0
0
44.418

3.632
203
0
3.835

Af- og nedskrivninger 1.januar 2016
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2016

32.268
2.261
34.529

2.623
335
2.958

9.889

877

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016
Afskrives over

5-10 år

3-5 år
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Noter til årsrapporten
Note
7

tkr.
Finansielle anlægsaktiver
1.januar 2016
Årets tilgang
Årets afgang
31. december 2016

6.138
183
235
6.086

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

6.086
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Noter til årsrapporten
Note tkr.
8

Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Overført årets resultat
Egenkapital 31. december 2016

Aktiekapital
581
0
581

Overført
resultat
62.292
340
62.632

Total
62.873
340
63.213

Aktiekapitalen er forøget i 2013 fra 80 tkr. til 581 tkr. som
følge af tilførsel af aktiver fra Georg Jensen A/S med
nominelt 1 tkr. samt fusion med Georg Jensen Antique
ApS med nominelt 500 tkr.
Aktiekapitalen fordeles på 581 stk. aktier á nom. 1.000 kr.
Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder.

9

Udskudt skat
1.januar 2016
Årets regulering
31. december 2016

2016
43
470
513
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Noter til årsrapporten
Note tkr.
10

Eventualforpligtelser og sikkerhedstillelser
Selskabets huslejeforpligtelser udgør 54.054 tkr., som forfalder over de kommende 4 år.
Der er overfor kreditinstitutter stillet sikkerhed i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.
Der er udstedt garanti modsvarende 1.258 tkr som en del af huslejekontrakter vedrørende butikken
i Københavns Lufthavn og koncessionsbutik i Magasin Kongens Nytorv.
Per 31. december 2016 er Georg Jensen Retail involveret i verserende retssag, men det er ledelsens vurdering,
at det ikke vil have væsentlig indflydelse på selskabets finansielle position.
Selskabet indgår i sambeskatning med øvrige danske koncernselskaber. Selskabet hæfter solidarisk
for sambeskatningskredsens selskabs-og kildeskatter.

11

Nærtstående parter
Transaktioner med nærtstående parter
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 C, stk. 7, 1.pkt. er transaktioner med nærtstående
parter ikke oplyst.
Bestemmende indflydelse
Georg Jensen Retail A/S er et 100 % ejet datterselskab af Georg Jensen A/S, Sdr.Fasanvej 7,
2000 Frederiksberg.
Georg Jensen Retail A/S` ultimative modervirksomhed er Investcorp Bank B.S.C.,
Investcorp House, Building 499, Manama 317, Bahrain.
Øvrige nærstående parter
Selskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer i Georg
Jensen Retail A/S, eneaktionæren Georg Jensen A/S, Georg Jensen Investment ApS samt
tilknyttede virksomheder.
Der er ikke indgået aftaler eller andre transaktioner med selskabet, hvor bestyrelse eller
direktionen har haft økonomisk interesse ud over transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet.
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