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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for Topsil Semiconductor Materials A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som
godkendt af EU samt danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005
samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
2005. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 14. marts 2006

Direktion:

Keld Lindegaard Andersen Jørgen Bødker
Adm. Direktør Salgs- og Marketingdirektør

Bestyrelse:

Kent Hansen Eivind Dam Jensen Per Jørgensen
Formand

Theis Leth Larsen Trine Schønnemann 
(Medarbejdervalgte repræsentanter)

P U R E  S I L I C O N

5



Revisionspåtegning

Til aktionærerne i Topsil Semiconductor Materials A/S

Vi har revideret årsrapporten for Topsil Semiconductor Materials A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges
efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav
til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke
en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,
der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stilling-
tagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet,
samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revi-
sion giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moder-
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter
for børsnoterede selskaber.

Supplerende oplysninger
Som det fremgik af selskabets fondsbørsmeddelelse 02/06 af 6. marts 2006, har det ikke været muligt for
selskabet at indgå en langtidskontrakt om levering af råvarer. Vi henviser til ledelsesberetningen side 11,
hvor ledelsen beskriver konsekvenserne af den manglende råvarekontrakt, herunder den betydelige
usikkerhed, der nu knytter sig til forventningerne til fremtiden. Hvis de beskrevne forventninger ikke ind-
fries er vi enige med ledelsen i, at dette vil medføre yderligere nedskrivninger på selskabets aktiver, herun-
der især aktiverede udviklingsomkostninger og skatteaktivet. Baseret på råvarebeholdningen og en
allerede indgået råvarekontrakt vurderer ledelsen, at selskabet kan fortsætte driften minimum frem til
årsskiftet 2006/07. Vi er derfor enige i, at årsrapporten kan aflægges efter going concern princippet.

København, den 14. marts 2006

D E L O I T T E
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Anders O. Gjelstrup Tim Kjær-Hansen
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
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Hovedtal og nøgletal (Koncern)

5 års hovedtal, tkr. 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsætning 129.592 115.657 117.651 111.883 132.102

Resultat af primær drift (EBIT) (3.402) 1.996 (15.482) 2.866 2.085

Resultat af finansielle poster (1.471) (2.787) (1.141) 2.472 (6.584)

Årets resultat (11.104) (781) (16.625) 5.350 (4.499)

Langfristede aktiver 48.991 51.008 44.321 56.020 53.343

Kortfristede aktiver 63.404 62.195 87.364 106.142 94.174

Aktiver i alt 112.395 113.203 131.685 162.162 147.517

Egenkapital 50.253 61.074 62.953 77.164 24.845

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 1.313

Langfristede forpligtelser 14.422 17.804 28.505 26.335 10.750

Kortfristede forpligtelser 47.720 34.325 40.227 58.663 110.609

Nøgletal

Overskudsgrad (%) (2,6) 1,7 (13,2) 2,6 1,6

Likviditetsgrad 133 *221 *217 181 85

Egenkapital andel (%) 44,7 54,0 47,8 47,6 16,8

Egenkapitalens forrentning (%) (20,0) (1,3) (23,7) 10,5 (17,0)

Indre værdi 0,19 0,23 0,24 0,30 0,43

Børskurs 0,29 0,28 0,62 **0,35 1,63

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0

Kurs/Indre værdi (KI) 1,53 1,22 2,58 1,17 3,79

Gennemsnitlig antal ansatte 76 84 93 88 92

* Likviditetsgraden inkluderer bygninger og maskineri, der var sat til salg.

** Koncernen har på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2002 ændret stykstørrelsen fra nom. 1,00
kr. til nom. 0,25 kr.

Hovedtal og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i
anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regn-
skabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den
hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejled-
ninger.
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Hovedtal og nøgletal (Moderselskab)

5 års hovedtal, tkr. 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsætning 129.592 115.657 117.651 111.883 132.102

Resultat af primær drift (EBIT) (7.080) 3.899 (15.482) 2.866 2.085

Resultat af finansielle poster (68) (2.780) (1.141) 2.472 (6.584)

Årets resultat (13.004) 1.119 (16.625) 5.350 (4.499)

Langfristede aktiver 50.517 51.569 44.321 56.020 53.343

Kortfristede aktiver 61.767 64.103 87.364 106.142 94.174

Aktiver i alt 112.284 115.672 131.685 162.162 147.517

Egenkapital 50.253 62.974 62.953 77.164 24.845

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 1.313

Langfristede forpligtelser 14.422 17.804 28.505 26.335 10.750

Kortfristede forpligtelser 47.609 34.894 40.227 58.663 110.609

Nøgletal

Overskudsgrad (%) (5,5) 3,4 (13,2) 2,6 1,6

Likviditetsgrad 130 *221 *217 181 85

Egenkapital andel (%) 44,8 54,4 47,8 47,6 16,8

Egenkapitalens forrentning (%) (23,3) 1,8 (23,7) 10,5 (17,0)

Indre værdi 0,19 0,24 0,24 0,30 0,43

Børskurs 0,29 0,28 0,62 **0,35 1,63

Udbytte pr. aktie 0 0 0 0 0

Kurs/Indre værdi (KI) 1,53 1,17 2,58 1,17 3,79

Gennemsnitlig antal ansatte 76 84 93 88 92

* Likviditetsgraden inkluderer bygninger og maskineri, der var sat til salg.

** Koncernen har på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2002 ændret stykstørrelsen fra nom. 1,00
kr. til nom. 0,25 kr.

Hovedtal og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i
anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regn-
skabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den
hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejled-
ninger.
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Beregning af nøgletal

Overskudsgrad Resultat før renter mv. x 100
Nettoomsætning

Likviditetsgrad Kortfristede aktiver x 100
Kortfristet gæld

Egenkapitalandel Egenkapital, ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Resultat til analyseformål Ordinært resultat med fradrag af skat

Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Indre værdi, ultimo Egenkapital, ultimo
Antal aktier, ultimo

Børskurs, ultimo Kurs på noterede aktier, ultimo

Udbytte pr. aktie Udbytteprocent x aktiens pålydende
100

Kurs/Indre værdi (KI) Børskurs 
Indre værdi, ultimo

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med ovennævnte definitioner.
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Ledelsesberetning 2005

Hovedaktivitet

Koncernens aktivitet består i produktion og salg af monokrystallinsk float-zone silicium til elektronik- og
solcellemarkederne. Produktionen sker ved omdannelse af polykrystallinsk råsilicium til monokrystallinsk
silicium ved smeltning og genkrystallisering.

Produktionen foregår på egenudviklede maskiner og processer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Koncernens nettoomsætning i 2005 blev 129,6 mio. kr. mod 115,7 mio. kr. i 2004, svarende til en stigning
på 12%. Koncernen har i regnskabsåret fokuseret på at optimere produkt- og kundemixet for at opnå en
højere indtjening og forbedre råvareudnyttelsen.

Ved udgangen af juni 2005 opsagde koncernens hovedleverandør af råsilicium sine kontrakter til udløb pr.
31. december 2005, som oplyst i Fondsbørsmeddelelse nr. 15/05. Råvareleverandørens aktiemajoritet var
blevet overtaget af et selskab med hovedaktiviteter i solcelleindustrien, der ønskede at sikre råvarer til
egen solcelleproduktion.

Koncernen forhandlede igennem flere måneder med den nye hovedaktionær om en ny langtidskontrakt,
og ved udgangen af oktober 2005 lykkedes det koncernen at sikre sig de fornødne råvareleverancer til at
servicere kunderne i 2006 og en del af 2007. 

Forhandlingerne med hovedaktionæren fortsatte herefter for at sikre en langtidskontrakt om levering af
råvarer. Med henvisning til fondsbørsmeddelelse nr. 02/06 af 6. marts 2006 er det ikke lykkedes at indgå
en sådan kontrakt.

Koncernen har kontaktet alternative leverandører af råsilicium, men da der er mangel på silicium af alle
kvaliteter på verdensmarkedet, er det usikkert om der på kort sigt er en tilstrækkelig mængde materiale
tilgængeligt for koncernen. Grundet mangel på silicium har råvarepriserne været stigende i 2005.
Koncernen har kunnet kompensere for en del af prisstigningen ved at øge salgspriserne til kunderne. 

Koncernen har ved regnskabsårets udløb besluttet at koncentrere alle sine udviklingsressourcer omkring
udvikling af processer til alternative polytyper (råvarer) for at være stillet så fleksibelt som muligt i de
pågående forhandlinger omkring mulige nye leverandører.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke ved afslutningen af regnskabsåret identificeret usikkerheder ved indregning, men måling af
immaterielle aktiver og skatteaktiv er behæftet med usikkerhed som følge af råvaresituationen.

Usædvanlige forhold

Der har i årets løb været udskiftning i bestyrelse og direktion. Tre bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesfor-
mand Doris Hsu, næstformand Paul Decraemer og Jon Wulff Petersen forlod bestyrelsen, og nyvalgt blev
næstformand Eivind Dam Jensen og Per Jørgensen.

Administrerende direktør Peder Mohr Jensen fratrådte 31. august 2005, og 1. september 2005 tiltrådte
Keld Lindegaard Andersen som administrerende direktør. Han har en bred erfaring i international salg, bl.a.
som Business Development Director hos Bang og Olufsen ICEpower A/S. 

Resultatet er negativt påvirket af omkostninger på i alt 2,8 mio. kr. til direktørskifte samt hensatte
lønomkostninger til opsagte medarbejdere.
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Ultimo august 2005 indgik koncernen aftale om sale & lease back af sin ejendom i Frederikssund. Køber
var Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård, et selskab i EDJ gruppen, der er ejet af næstformanden for kon-
cernens bestyrelse, direktør Eivind Dam Jensen1. Denne aftale har påvirket årets resultat positivt med 2,4
mio. kr. før skat. Avancen er indregnet i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter.

På baggrund af den kritiske situation omkring koncernens tilgang til råvarer har ledelsen besluttet at ind-
stille andre udviklingsaktiviteter midlertidigt, indtil råvaresituationen er afklaret, og at udgiftsføre den regn-
skabsmæssige saldo herpå med 4,7 mio. kr., samt foretage en ekstraordinær nedskrivning af skatteaktivet
med 4,0 mio. kr.

Årets resultat 

Årets resultat af primær drift blev et underskud på 3,4 mio. kr. mod et overskud på 2,0 mio. kr. i 2004.

Koncernen realiserede i 2005 et underskud efter skat på 11,1 mio. kr. mod et underskud i 2004 på 0,8
mio. kr.

Bestyrelse og direktion finder resultatet for 2005 utilfredsstillende.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2005, og at
årets underskud overføres til egenkapitalen.

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici

En væsentlig del af koncernens omsætning er fordelt på mindre end 25 kunder, hvoraf ingen kunde dog
aftager mere end 20% af koncernens samlede omsætning. Koncernens omsætning til de 10 største kun-
der udgør ca. 75% af den samlede omsætning.

Koncernen er verdens fjerdestørste leverandør af float zone silicium med en markedsandel på ca. 8%.
Dette indebærer, at koncernen er en lille aktør blandt meget store konkurrenter, hvilket på mellemlangt sigt
kan indebære en forretningsmæssig risiko.

Koncernens kapitalgrundlag kan vise sig at være utilstrækkeligt, hvis den politiske usikkerhed på verdens-
plan medfører en udvikling i koncernens markeder, som er markant anderledes end den, analytikerne
forudser for nærværende.

Koncernens adgang til råsilicium er afgørende for koncernens eksistens. Der findes på verdensplan 8 pro-
ducenter af råsilicium, hvoraf 2 producerer i en kvalitet, der kan anvendes i koncernens nuværende
processer. Det lave antal producenter gør, at stabile råvareleverancer fordrer en stærk forhandlingsposi-
tion. Koncernens lagerbeholdning og bekræftede ordrer betyder, at produktionen kan fortsætte henover
årsskiftet 2006-2007. Det er, som ovenfor nævnt, ikke lykkedes koncernen at indgå en langtidskontrakt.
Som konsekvens heraf arbejder koncernen nu på at tilpasse sine processer til råvarer af en standard-
kvalitet. Koncernen har en forventning om, at det er teknisk muligt at tilpasse sine processer. Som tidligere
nævnt i koncernens delårsrapport for første kvartal 2005 (10/05), er der en begrænsning af råsilicium på
verdensmarkedet, og prisniveauet forventes at stige. 

Koncernen arbejder intensivt på at afklare leverancesituationen, men understreger, at der er tale om en for
koncernen særdeles kritisk situation. 

Koncernen benytter 2 primære underleverandører til skæring og efterbearbejdning af siliciumstængerne.
Den største af disse underleverandører er Sino-American Silicon Products Inc., der er en af koncernens
storaktionærer. Koncernen arbejder også på dette område med at kvalificere alternative underleverandører.

1 De økonomiske konsekvenser af transaktionen er beskrevet i note 35 vedrørende transaktioner med
nærtstående parter.
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Finansielle risici

Valutarisici
Koncernen anvender ikke afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutarisici. I stedet benyttes en
handelsmæssig afdækning ved at balancere ind- og outflow af valuta i koncernen. Koncernens væsentlig-
ste valutaflow er USD, som udgør ca. 65% af det samlede cashflow. Et udsving i USD/DKK kursen på 
+/- 0,50 kr., vil betyde en valutarisiko for koncernen på ca. 35 tkr. pr. måned.

Renterisici
Med udgangspunkt i nettogælden ved udgangen af regnskabsåret 2005 vil en stigning på ét procentpoint i
det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 40 tkr.
Koncernen afdækker ikke renterisikoen, idet dette ikke vurderes at være økonomisk rentabelt.

Kreditrisici
Koncernens kreditrisici knyttet til finansielle aktiviteter svarer til de i balancen indregnede værdier. En del af
de fakturabelånte fordringer er kreditforsikret. 

Vidensressourcer

Koncernens vidensressourcer kan opdeles i tre kategorier: Kunder, teknologi og medarbejdere.

Kunder
Topsil estimerer at have en markedsandel på ca. 8% på verdensmarkedet for FZ-silicium med Europa som
det største enkeltmarked. Markedet for FZ-silicium må betragtes som et niche-marked, idet det udgør ca.
3% af det samlede siliciummarked. I FZ-markedet er Topsil den fjerdestørste leverandør af i alt 8-10
leverandører på verdensmarkedet. To af de største konkurrenter er japanske og en tredje tysk. Herudover
findes nogle mindre aktører i Kina og Østeuropa, som primært producerer og leverer FZ-silicium til de
lokale markeder.

Koncernen har en relativt stærk niche-position i markedet. Topsil indtager primært rollen enten som 
hovedleverandør til virksomheder, der producerer halvledere til højspændingskomponenter og til mindre
nichevirksomheder i semiconductorindustrien, eller som 2. eller 3. leverandør til tilsvarende niche- eller
multinationale virksomheder i semiconductorindustrien. Koncernen har langvarige og stærke kunderela-
tioner og har arbejdet sammen med hovedparten af kundemassen i en periode på 20 år eller mere. 

Topsil har som en af branchens mindre aktører og med sit produktionsapparat specialiseret sig som en
fleksibel producent med hensyn til kapabiliteter, kvantiteter, produktegenskaber og leverancer.

Teknologi
Topsil er en teknologivirksomhed. Der forskes og udvikles primært indenfor tre områder: 

• Anvendelse af billigere og mindre forarbejdede typer råvarer til produktion af FZ-silicium til solcelle-
og elektronikindustrien.

• Udvikling af nye produkter til solcelle- og elektronikindustrien (diametre, egenskaber, etc.).
• Produktions- og maskinteknologi.

Topsil har over en årrække udviklet et PV-FZ®-produkt til solcelleindustrien, der både er af meget høj
kvalitet og potentielt set har en indbygget kostfordel i forhold til solceller baseret på Czochralski-produk-
tionsmetoden eller solceller baseret på multikrystallinsk materiale.

Medarbejdere
Evnen til at udvikle nye produkt- og serviceydelser er en afgørende faktor for koncernens succes. Derfor er
medarbejdernes kompetencer og engagement den væsentligste nøgle til effektivitet, kundetilfredshed og
innovation. Som en mindre teknologivirksomhed ser Topsil en betydelig udfordring i at skabe og fastholde
et innovativt miljø. Koncernen forventer at intensivere og målrette sin udvikling i de kommende år i samar-
bejder med virksomheder og institutioner i branchen.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Bortset fra information i fondsbørsmeddelelser om råvareforsyningen er der ikke fra balancedagen og frem
til i dag indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Primo 2006 udgjorde koncernens ordrebeholdning ca. 50 mio. kr. mod ca. 29 mio. kr. primo 2005. 

Ordretilgangen er generelt på et højt niveau og forventes at ligge på et højt niveau i hele 2006, såfremt
råvareleverancer sikres. Der er stigende efterspørgsel på verdensmarkedet på råvaren polysilicium generelt
samt på de forarbejdede float zone krystaller, som Topsil producerer. Solcelleindustrien ekspanderer
kraftigt i disse år, hvilket medfører, at efterspørgslen på silicium er større end udbuddet i stort set alle led i
den industrielle værdikæde. Den øgede efterspørgsel medfører samtidig stigende priser på råvaren polysili-
cium. På den baggrund forventer Topsil fortsat at justere salgspriserne.

På grund af den usikre situation omkring levering af råvarer for 2007 vil koncernen gøre tiltag til at opti-
mere forbruget af den allerede sikrede råvaremængde. Dette vil ske på baggrund af den nuværende lager-
situation, ordreingang primo 2006 og optimering af produktmix. I 2006 forventer selskabet derfor et resul-
tat før skat i 1. halvår, som er væsentligt bedre end 2. halvår. 

Koncernen forventer en nettoomsætning for året som helhed på et lavere niveau end i 2005, på baggrund
af den usikre leverancesituation, og et resultat før skat i 2006 på 0 mio. kr.

Der forventes en begrænset mængde råvarer på verdensmarkedet indtil medio 2008. For Topsils vedkom-
mende betyder knapheden på råvaren, at koncernen i 2006 vil konsolidere sig yderligere omkring produk-
tion af et produktmix til kunder, hvor råvareforbruget er lavt og lønsomheden acceptabel. 

Aktionærforhold

Koncernens aktiekapital udgør nominelt 65.525 tkr. og består af 262.100.074 aktier á 0,25 kr. Aktierne er
ikke opdelt i klasser.

Aktionærsammensætning Antal aktier Kapital kr. Kapital % Stemmer %
pr. 31. december 2005

EDJ-Gruppen, 
Bangs Gård, Torvet 21, 
6701 Esbjerg, Denmark 36.023.812 9.005.953,00 13,74 13,74

Sustainable Energy Ventures, 
Hooikaai 55, 1000 Brussels, Belgien 27.644.519 6.911.129,75 10,55 10,55

Sino-American Silicon Products Inc., 
8, Industrial East Road, Sec. 2,
Science-Based Industrial Park,
Hsin-Chu, Taiwan 19.997.108 4.999.277,00 7,63 7,63

Øvrige navnenoterede aktionærer 133.176.049 33.294.012,25 50,81 50,81
Ikke-navnenoterede aktionærer 45.258.586 11.314.646,50 17,27 17,27

I alt 262.100.074 65.525.018,50 100,00 100,00

Efter regnskabsårets afslutning har Sustainable Energy Ventures reduceret sin aktiebeholdning til 4,81%
og er således ikke længere storaktionær.

Koncernen ejer ingen egne aktier.
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Oversigt over fondsbørsmeddelelser i 2005 og 2006:

2005
21.01 Finanskalender 2005
21.01 Justering af resultatforventning
24.01 Ændring i ledelse
14.03 Årsregnskabsmeddelelse 2004
18.03 Ny ordre fra SunPower
23.03 Korrektion til årsregnskabsmeddelelse 2004
29.03 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
15.04 Ændring i ledelse
15.04 Resumé af generalforsamling og ændring i ledelse
10.05 Delrapport, 1. kvartal 2005
30.05 Indberetning af insideres transaktioner
15.06 Indberetning af insideres transaktioner (2 meddelelser)
28.06 Ændring i ledelse
01.07 Råvareleverancer
26.08 Delrapport, 1. halvår 2005
31.08 Salg af ejendom
02.09 Indberetning af insideres transaktioner
12.09 Indberetning af insideres transaktioner
31.10 Råvareleverancer
07.11 Delrapport, 3. kvartal 2005
14.11 Indberetning af insideres transaktioner
30.11 Indberetning af insideres transaktioner
30.11 Indberetning af insideres transaktioner
16.12 Indberetning af insideres transaktioner

2006
12.01 Finanskalender
06.03 Råvareleverancer og justering af resultatforventninger til 2005

Eventuelle spørgsmål til fondsbørsmeddelelser kan rettes til:
Bestyrelsesformand Kent Hansen, tlf. +45 39 66 04 00
Adm. Direktør Keld Lindegaard Andersen, tlf. +45 47 36 56 10

Ejerforhold

% ejet af Topsil 
Semiconductor 

Selskab Land Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Danmark

Datterselskaber

Topsil International A/S Danmark 100

Topsil Inc. USA 100
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2005 for Topsil Semiconductor Materials A/S, der omfatter både årsregnskab for moderselska-
bet og koncernregnskab, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. IFRS-
bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB.

Årsrapporten erlægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens
aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet.

Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra indregning af kapitalandele i dattervirk-
somheder samt langfristede aktiver bestemt for salg, der måles til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er i
øvrigt som beskrevet nedenfor.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS

Årsrapporten for 2005 er den første årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med IFRS. IFRS er valgt
anvendt både i årsrapporten for moderselskabet og i koncernårsrapporten.

Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbningsba-
lancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstallene for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med de standarder
og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 2005. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbej-
det som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra hvor de særlige over-
gangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser i IFRS 1, der er beskrevet nedenfor og i note 39, finder anvendelse.

Overgangen til aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af den
anvendte regnskabspraksis for såvel moderselskabet som koncernen med hensyn til indregning og måling på
følgende områder:

• Omkostninger til aktieoptionsprogrammer vil i overensstemmelse med IFRS 2 blive omkostningsført i resul-
tatopgørelsen i takt med, at optionerne optjenes. Værdien af egenkapitalbaserede ordninger modposteres
på egenkapitalen. Værdien af optionerne vil blive opgjort med udgangspunkt i kursen på udnyttelsestids-
punktet. IFRS 2 anvendes fra 1. januar 2005 i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne. 

• Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder er ændret fra indre værdi til dagsværdi, jf.
IAS 32 og 39.

Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at årsrapporten i
ændringsåret skal aflægges med tilbagevirkende kraft, som havde virksomheden altid anvendt den nye regn-
skabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS er der
imidlertid i IFRS 1 givet en række såvel obligatoriske som valgfrie undtagelser til denne hovedregel.

Årsrapporten for Topsil Semiconductor Materials A/S aflægges fra og med indeværende regnskabsår i over-
ensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder. Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS 
betyder, at de IFRS’er, der gælder pr. balancedagen i overgangsåret, skal anvendes med tilbagevirkende kraft til
det første regnskabsår, der er præsenteret i årsrapporten for overgangsåret.

Reklassifikationer

Ud over ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende aktiebaseret vederlæggelse og indregning af kapitalan-
dele i dattervirksomheder er der gennemført følgende reklassifikationer og ændringer i opstillingsformen med
tilpasning af sammenligningstal for 2004:

• Udskudte skatteaktiver præsenteres ikke længere under kortfristede aktiver, men indgår under andre til-
godehavender under langfristede aktiver.
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• Langfristede aktiver bestemt for salg og tilknyttede gældsforpligtelser præsenteres som særskilte poster
under henholdsvis aktiver og forpligtelser.

Ovennævnte ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS
har ikke nogen beløbsmæssig effekt på egenkapitalen den 1. januar 2004 eller pengestrømsopgørelsen for 2004
for både koncern og moderselskab. Øvrige beløbsmæssige konsekvenser af den ændrede regnskabspraksis er
nærmere beskrevet i note 39, herunder forklarende afstemninger mellem tidligere regnskabspraksis og IFRS.

Hoved- og nøgletalsoversigt

Sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigten for årene 2001-2003 er ikke tilpasset den ændrede regn-
skabspraksis. De beløbsmæssige ændringer af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS vil kun betyde
uvæsentlige korrektioner af hoved- og nøgletal for årene 2001-2003.

Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft

På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er følgende øvrige nye eller ændrede standarder og for-
tolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i nærværende årsrapport:

• Tilpasset IAS 21, Valutaomregning (ikrafttrædelsesdato 1. januar 2006 – endnu ikke godkendt af EU)
• Tilpasset IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2006)
• Tilpasset IFRS 4, Forsikringskontrakter (Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2006)
• IFRS 6, Efterforskning efter og udvinding af mineralforekomster (Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2006)
• IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger (Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2007)
• IFRIC 4, Fastlæggelse af hvorvidt en aftale indeholder en leasingkontrakt (Ikrafttrædelsesdato 

1. januar 2006)
• IFRIC 5, Andele i nedluknings- retablerings- og miljømæssige renoveringsfonde (Ikrafttrædelsesdato 

1. januar 2006)
• IFRIC 6, Forpligtelser opstået som følge af repræsentation på et særskilt marked – Affald af elektrisk og

elektronisk udstyr (Ikrafttrædelsesdato 1. december 2005)
• IFRIC 7, Anvendelse af tilpasningsmetoden i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier

(Ikrafttrædelsesdato 1. marts 2006 – endnu ikke godkendt af EU)
• IFRIC 8, Anvendelsesområde for IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse (Ikrafttrædelsesdato 1. maj 2006 –

endnu ikke godkendt af EU)

Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrap-
porten.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter Topsil Semiconductor Materials A/S (modervirksomheden) og koncernens virk-
somheder (dattervirksomheder), som er kontrolleret af modervirksomheden. Kontrol er opnået ved at modervirk-
somheden, direkte eller indirekte, ejer mere end 50% af stemmeretten eller på anden mulig eller faktisk måde
udøver en kontrollerende indflydelse. 

Konsolideringsprincipper 

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Topsil Semiconductor Materials A/S og dets dat-
tervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet
karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne
mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.
De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens 
regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.
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Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til gennemsnitskurs, der ikke afviger væsentligt
fra transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta,
som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle poster. Immaterielle og materielle aktiver samt varebeholdninger, der er købt i
fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne alene kan vælge at købe aktier i moderselskabet
(egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i
resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at købe
aktierne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen.

Dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne opgøres ved anvendelse af Cox, Ross & Rubinstein's Binomial træ
med de parametre, som er angivet i note 7.

Langfristede aktiver bestemt for salg

Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres særskilt i balancen som kort-
fristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende aktiver præsenteres som kortfristede forpligtelser i
balancen.

Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede salgs-
omkostninger, såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat måles ved anvendelse af de skattesatser og -regler, der, baseret på vedtagne eller i realiteten ved-
tagne love på balancedagen, forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser eller -regler indregnes henholdsvis i resul-
tatopgørelsen eller på egenkapitalen, afhængig af hvor den udskudte skat oprindeligt er indregnet.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af
aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatte-
forpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det revur-
deres på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skat-
tepligtig indkomst til at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

Moderselskabet sambeskattes med dets 100% ejede danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske ind-
komstskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til deres skattepligtige indkomster.
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Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Hvis der er aftalt en
rentefri kredit på betaling af det tilgodehavende vederlag, der strækker sig udover den normale kredittid, bereg-
nes dagsværdien af vederlaget ved tilbagediskontering af de fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem
dagsværdien og den nominelle værdi af vederlaget indregnes som en finansiel indtægt i resultatopgørelsen ved
anvendelse af den effektive rentes metode.

Nettoomsætning opgøres eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoom-
sætningen. Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige omkostninger vedrørende
udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i for-
hold til koncernens hovedaktivitet, inklusiv fortjeneste og tab på afhændelse af immaterielle og materielle aktiver
samt langfristede aktiver bestemt for salg, mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.

Andre eksterne omkostninger omfatter også omkostninger til udviklingsprojekter, som ikke opfylder kriteriet for
indregning i balancen. 

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet
vil blive modtaget.

Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes i resultatopgørelsen forholdsmæssigt over de perioder,
hvori de tilknyttede omkostninger resultatføres. Tilskuddene modregnes i de afholdte omkostninger.

Offentlige tilskud tilknyttet aktiver fratrækkes i kostprisen for det enkelte aktiv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til koncernens perso-
nale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, reali-
serede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i
fremmed valuta, etc., samt overskydende skat og refusion i henhold til de danske acontoskatteregler.

Balancen

Immaterielle aktiver

Udviklingsprojekter omfatter udvikling af produkter og produktionsprocesser. Udviklingsprojekterne, der er klart
definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt frem-
tidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille,
markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle
aktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne
afholdes.
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Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkost-
ninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne og som er nødvendige
for færdiggørelse af projektet, regnet fra det tidspunkt, hvor udviklingsprojektet første gang opfylder kriterierne
for indregning som et aktiv.

Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede
brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år, såfremt den
længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle koncernens nytte af det udviklede produkt mv. 

Udviklingsprojekter nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor. Igangværende udviklings-
projekter testes minimum én gang årligt for værdiforringelse.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode. Hvis den faktiske brugstid er kor-
tere end henholdsvis restløbetiden og aftaleperioden, afskrives over den kortere brugstid.

Erhvervede immaterielle rettigheder nedskrives til eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finan-
sielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige
leasingydelser.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af restværdien efter afsluttet brugstid. Restværdien er opgjort til
det beløb, som aktivet vil kunne sælges til på balancedagen, hvis aktivet har den alder og stand, som aktivet
forventes at have ved udløb af brugstiden, fratrukket afhændelsesomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er
forskellig.

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

Bygninger 20 år
Produktionsanlæg og maskiner 10-20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.

Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver

De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider gen-
nemgås på balancedagen med henblik på at fastsætte, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse. Hvis
dette er tilfældet, opgøres aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for eventuel nedskrivning og
omfanget heraf. For igangværende udviklingsprojekter opgøres genindvindingsværdien årligt, uanset om der er
konstateret indikationer på værdiforringelse.

Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, opgøres genindvindingsværdien for
den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i.
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Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende
enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Ved opgørelse af kapitalværdien
tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi ved anvendelse af en diskonteringssats,
der afspejler dels aktuelle markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af de penge, dels de særlige risici, der
er tilknyttet aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende enhed, og som der ikke er reguleret for i de
skønnede fremtidige pengestrømme.

Såfremt aktivets henholdsvis den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi er lavere end den
regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. For penge-
strømsfrembringende enheder fordeles nedskrivningen i enheden, idet det enkelte aktiv dog ikke nedskrives til
lavere værdi end dets dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Ved eventuelle efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger som
følge af ændringer i forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi forhøjes aktivets henholdsvis den
pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog
maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet henholdsvis den pengestrømsfrembringende enhed
ville have haft, hvis nedskrivningen ikke var foretaget.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles ved første indregning til kostpris.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efterfølgende til dagsværdi, repræsenterende det beløb som datter-
virksomheden på balancedagen vil kunne sælges for til en uafhængig køber. Dattervirksomheden revurderes
årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier og fremtidige pengestrømme. Ændringer i dagsværdier indreg-
nes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor ændringen er opstået.

Kostprisen reguleres, såfremt der efterfølgende udloddes udbytte fra dattervirksomheden, der overstiger datter-
virksomhedens resultater opgjort fra overtagelsestidspunktet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer
og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og
af- og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkost-
ninger til fabriksadministration og ledelse. Faste produktionsomkostninger fordeles på baggrund af produktions-
anlæggets normale kapacitet.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Maskiner, grunde og bygninger, der er besluttet solgt, opskrives til markedsværdien fratrukket de forventede
handelsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Pensionsforpligtelser o.l.

Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsaftaler og lignende aftaler med en væsentlig del af koncernens
ansatte.

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen løbende faste bidrag til uafhængige pensionssel-
skaber o.l. Bidragene indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor medarbejderne har udført den arbejds-
ydelse, der giver ret til pensionsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som en forpligtelse.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles
ved indgåelse af leasingkontrakten til nutidsværdi for fremtidige leasingbetalinger. Efter første indregning måles
leasingforpligtelsen til amortiseret kostpris. Differencen mellem nutidsværdien og leasingforpligtelsens pålyden-
de værdi indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasing-
perioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser, herunder bankgæld og leverandørgæld, måles ved første indregning til dagsværdi.
Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel
omkostning over låneperioden.

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for henholdsvis moderselskab og for koncernen præsenteres efter den indirekte
metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved
årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter
og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring, salg, etc. af immaterielle og materielle aktiver. Endvidere
indregnes pengestrømme vedrørende finansielle leaseaktiver i form af betalte leasingydelser.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
moderselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rente-
bærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet driftskredit.

Segmentoplysninger

Koncernens eneste segment er "produktion af siliciumstænger og -skiver til elektronik- og solcellemarkederne".
Koncernens nettoomsætning er oplyst som sekundær geografisk segment. Alle koncernens aktiver er lokaliseret
i Danmark. Segmentoplysningerne følger koncernens risici, koncernens regnskabspraksis og interne økonomi-
styring.
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Resultatopgørelse for 2005

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. Note 2005 2004

129.592 115.657 Nettoomsætning 3 129.592 115.657

Ændring i færdigvarer og varer under 
(7.444) (2.536) fremstilling (7.444) (2.536)

3.394 4.763 Arbejde udført for egen regning 3.394 4.763

74 1.997 Andre driftsindtægter 4 2.470 97

(74.703) (66.459) Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (74.702) (66.459)

(17.072) (14.863) Andre eksterne omkostninger (15.791) (14.866)

(30.986) (30.190) Personaleomkostninger 5, 6, 7 (30.986) (30.190)

(9.318) (4.470) Af- og nedskrivninger 8 (9.318) (4.470)

(617) 0 Andre driftsomkostninger (617) 0

(7.080) 3.899 Resultat af primær drift (EBIT) (3.402) 1.996

Indtægter af kapitalandele i 
965 30 dattervirksomheder 9 0 0

1.084 507 Finansielle indtægter 10 646 497

(2.117) (3.317) Finansielle omkostninger 11 (2.117) (3.284)

(7.148) 1.119 Resultat før skat (4.873) (791)

(5.856) 0 Skat af årets resultat 12 (6.231) 10

(13.004) 1.119 Årets resultat (11.104) (781)

Resultat pr. aktie (EPS)

Fortsættende aktiviteter (kr.) 13 (0,04) (0,00)

Fortsættende aktiviteter, udvandet (kr.) 13 (0,04) (0,00)

Forslag til resultatdisponering:

Henlagt til reserve for dagsværdi af datter-
965 30 virksomheder

(13.969) 1.089 Overført til næste år

(13.004) 1.119
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Balance pr. 31. december 2005
Aktiver

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. Note 2005 2004

18.129 16.855 Færdiggjorte udviklingsprojekter 18.129 16.855

34 45 Patenter og licenser 34 45

0 6.507 Udviklingsprojekter under udførelse 0 6.507

18.163 23.407 Immaterielle aktiver 15 18.163 23.407

19.177 13.071 Produktionsanlæg og maskiner 19.177 13.071

483 536 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 483 536

983 169 Materielle aktiver under udførelse 983 169

20.643 13.776 Materielle aktiver 17 20.643 13.776

1.526 561 Kapitalandele i dattervirksomheder 18 0 0

0 3 Andre værdipapirer og kapitalandele 0 3

8.185 13.822 Udskudte skatteaktiver 12 8.185 13.822

Andre tilgodehavender (forudbetaling 
2.000 0 materielle aktiver) 19 2.000 0

11.711 14.386 Finansielle aktiver 10.185 13.825

50.517 51.569 Langfristede aktiver 48.991 51.008

24.699 32.143 Varebeholdninger 20 24.699 32.143

8.768 6.499 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 21 8.768 6.499

14.070 15.000 Tilgodehavende hos dattervirksomheder 0 0

5.496 6.191 Andre tilgodehavender 5.496 6.183

375 0 Tilgodehavende sambeskatningsrefusion 0 0

453 276 Periodeafgrænsningsposter 22 453 276

29.162 27.966 Tilgodehavender 14.717 12.958

7.906 2.876 Likvide beholdninger 23 23.988 2.876

0 1.118 Langfristede aktiver bestemt for salg 14 0 14.218

61.767 64.103 Kortfristede aktiver 63.404 62.195

112.284 115.672 Aktiver 112.395 113.203
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Balance pr. 31. december 2005
Passiver

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. Note 2005 2004

65.525 65.525 Aktiekapital 65.525 65.525

0 214 Reserve for opskrivninger 0 214

1.026 61 Reserve for dagsværdi på
dattervirksomheder 0 0

497 0 Reserve for aktiebaseret vederlæggelse 497 0

(16.795) (2.826) Overført resultat (15.769) (4.665)

50.253 62.974 Egenkapital 50.253 61.074

8.294 17.804 Kreditinstitutter i øvrigt 24 8.294 17.804

6.128 0 Finansielle leasingforpligtelser 25 6.128 0

14.422 17.804 Langfristede forpligtelser 14.422 17.804

9.510 8.763 Kreditinstitutter i øvrigt 24 9.510 8.763

2.044 334 Bankgæld 24 2.044 334

21.900 12.730 Leverandører af varer og tjenesteydelser 26 21.900 12.730

0 572 Gæld til dattervirksomheder 0 0

13.076 12.495 Anden gæld 27 13.187 12.498

1.079 0 Finansielle leasingforpligtelser 25 1.079 0

47.609 34.894 Kortfristede forpligtelser 47.720 34.325

62.031 52.698 Forpligtelser i alt 62.142 52.129

112.284 115.672 Passiver 112.395 113.203

Operationelle leasingforpligtelser 29

Pantsætninger, kautions- og 
eventualforpligtelser 30-31

Noter uden henvisning 32-39
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Egenkapitalopgørelse for 2005

(Koncern)
Reserve for

Reserve for aktiebaseret Overført Egenkapital
tkr. Aktiekapital opskrivninger vederlæggelse resultat i alt

Egenkapital 01.01.2004 64.837 9.500 0 (11.384) 62.953

Effekt af ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 0

Reguleret egenkapital 01.01.2004 64.837 9.500 0 (11.384) 62.953

Reserve for opskrivning 0 (2.186) 0 0 (2.186)

Udskudt skat af opskrivning 0 400 0 0 400

Salg af grunde og bygninger 0 (7.500) 0 7.500 0

Indregnet direkte på egenkapitalen 0 (9.286) 0 7.500 (1.786)

Årets resultat 0 0 0 (781) (781)

Nettoindtægter i alt 0 0 0 (781) (781)

Konvertering af obligationer 2 0 0 0 2

Udnyttelse af warrants 686 0 0 0 686

Øvrige transaktioner 688 0 0 0 688

Egenkapital 31.12.2004 65.525 214 0 (4.665) 61.074

Egenkapital 01.01.2005 65.525 214 0 (4.665) 61.074

Effekt af ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 0

Reguleret egenkapital 01.01.2005 65.525 214 0 (4.665) 61.074

Tildeling af warrants 0 0 497 0 497

Reserve for opskrivning 0 (214) 0 0 (214)

Indregnet direkte på egenkapitalen 0 (214) 497 0 283

Årets resultat 0 0 0 (11.104) (11.104)

Nettoindtægter i alt 0 0 0 (11.104) (11.104)

Egenkapital 31.12.2005 65.525 0 497 (15.769) 50.253
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Egenkapitalopgørelse for 2005

(Moderselskab)
Reserve for Reserve Overført

Aktiekapital Reserve for dagsværdi på for aktiebaseret resultat Egenkapital
tkr. i alt opskrivninger kapitalandele vederlæggelse før skat i alt

Egenkapital 01.01.2004 64.837 9.500 31 0 (11.415) 62.953

Effekt af ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 0 0

Reguleret egenkapital 01.01.2004 64.837 9.500 31 0 (11.415) 62.953

Reserve for opskrivning 0 (2.186) 0 0 0 (2.186)

Udskudt skat af opskrivning 0 400 0 0 0 400

Salg af grunde og bygninger 0 (7.500) 0 0 7.500 0

Indregnet direkte på 
egenkapitalen 0 (9.286) 0 0 7.500 (1.786)

Årets resultat 0 0 30 0 1.089 1.119

Nettoindtægter i alt 0 0 30 0 1.089 1.119

Konvertering af obligationer 2 0 0 0 0 2

Udnyttelse af warrants 686 0 0 0 0 686

Øvrige transaktioner 688 0 0 0 0 688

Egenkapital 31.12.2004 65.525 214 61 0 (2.826) 62.974

Egenkapital 01.01.2005 65.525 214 0 0 (2.826) 62.974

Effekt af ændret regnskabspraksis 0 0 0 0 0 0

Reguleret egenkapital 01.01.2005 65.525 214 0 0 (2.826) 62.974

Tildeling af warrants 0 0 0 497 0 497

Reserve for opskrivning 0 (214) 0 0 0 (214)

Indregnet direkte på 
egenkapitalen 0 (214) 0 497 0 283

Årets resultat 0 0 965 0 (13.969) (13.004)

Nettoindtægter i alt 0 0 965 0 (13.969) (13.004)

Egenkapital 31.12.2005 65.525 0 1.026 497 (16.795) 50.253

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør 262.100.074 aktier á nom. 0,25 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

65.525 64.837 Aktiekapital 1. januar 2005 65.525 64.837
0 686 Udnyttelse af warrants 0 686
0 2 Konvertering af obligationer 0 2

65.525 65.525 Aktiekapital 31. december 2005 65.525 65.525
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Pengestrømsopgørelse for 2005

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. Note 2005 2004

(7.080) 3.899 Resultat af primær drift (EBIT) (3.402) 1.996

Regulering for ikke-likvide driftsposter
samt balanceposter m.v.:

9.318 4.470 Af- og nedskrivninger 9.318 4.470

1.079 0 Tab/gevinst ved salg af aktiver (1.007) 0

0 (1.870) Resultat før skat i dattervirksomheder 0 0

901 (271) Øvrige reguleringer 93 (238)

13.404 8.011 Ændring i driftskapital 28 13.140 8.011

17.622 14.239 Pengestrømme vedrørende primær drift 18.142 14.239

1.084 497 Modtagne finansielle indtægter 646 497

(2.117) (3.284) Betalte finansielle omkostninger (2.117) (3.284)

0 0 Betalt selskabsskat 0 0

16.589 11.452 Pengestrømme vedrørende drift 16.671 11.452

(3.049) (982) Køb mv. af immaterielle aktiver (3.049) (982)

(8.772) 0 Køb mv. af materielle aktiver (8.772) 0

35 0 Salg af materielle aktiver 35 0

73 0 Salg af finansielle aktiver 73 0

0 0 Salg af langfristede aktiver bestemt for salg 16.000 0

(11.713) (982) Pengestrømme vedrørende investeringer 4.287 (982)

(8.763) (7.203) Afdrag på kreditinstitutter i øvrigt (8.763) (7.203)

0 (1.652) Afdrag på prioritetsgæld 0 (1.652)

(93) 0 Tilbagebetaling af leasingforpligtelse (93) 0

Provenu ved optagelse af finansielle 
7.300 0 forpligtelser 7.300 0

(1.556) (8.855) Pengestrømme vedrørende finansiering (1.556) (8.855)

3.320 1.615 Årets pengestrøm 19.402 1.615

2.542 927 Likvider, primo 2.542 927

5.862 2.542 Likvider, ultimo 23 21.944 2.542
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Noter

1.     Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder

Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på
baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nød-
vendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på
grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder.

I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende
væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet:

Værdien af aktiver og forpligtelser er ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed.
I den forbindelse er det nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløb e.l., der afspejler ledelsens vurdering af det
mest sandsynlige hændelsesforløb. I årsregnskabet for 2005 er særligt følgende forudsætninger og usikkerheder
væsentlige at bemærke, idet de har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og kan nød-
vendiggøre korrektioner i efterfølgende regnskabsår, såfremt de forudsatte hændelsesforløb ikke realiseres som for-
ventet.

Genindvinding af immaterielle aktiver frembragt internt i koncernen

I løbet af regnskabsåret har koncernens ledelse revurderet mulighederne for at genindvinde den regnskabsmæssige
værdi af koncernens igangværende udviklingsprojekter pr. 31. december 2005, hvorfor igangværende projekter er
nedskrevet med 4,7 mio. kr. Se endvidere ledelsesberetningen.

Immaterielle aktiver og skatteaktiv

Der er ved afslutningen af regnskabsåret identificeret usikkerheder ved måling af immaterielle aktiver og skatteaktiv,
som er behæftet med usikkerhed som følge af råvaresituationen jf. nedenfor.

Råvaresituation

Det er ikke lykkedes at sikre en langtidskontrakt om levering af råvarer med koncernens hovedleverandør af råsili-
cium, som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 02/06 af 6. marts 2006.

Koncernen har kontaktet alternative leverandører af råsilicium, men da der er mangel på silicium af alle kvaliteter på
verdensmarkedet, er det usikkert om der på kort sigt er en tilstrækkelig mængde materiale tilgængeligt for koncer-
nen. Grundet mangel på silicium har råvarepriserne været stigende i 2005. Koncernen har kunnet kompensere for en
del af prisstigningen ved at øge salgspriserne til kunderne.

2. Segmentoplysninger

Primær segment

Koncernens eneste segment er "produktion af siliciumstænger og -skiver til elektronik- og solcellemarkederne". 

Sekundær segment

Koncernens varesalg fordelt på geografiske markeder

Geografiske segmenter Koncern

tkr. 2005 2004

Europa 61.572 51.602

USA 26.578 27.894

Asien 41.442 36.161

I alt 129.592 115.657

Koncernens aktiver er placeret i Danmark.
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3.     Nettoomsætning

Hele koncernens nettoomsætning hidrører fra salg af varer.

4.     Andre driftsindtægter

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

0 1.900 Gevinst fra salg af grunde og bygninger 2.397 0

74 97 Andre driftsindtægter 73 97

74 1.997 2.470 97

5. Personaleomkostninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

449 450 Bestyrelseshonorar 449 450

27.865 27.958 Gager og lønninger 27.865 27.958

497 0 Aktiebaseret vederlæggelse, jf. note 7 497 0

1.867 1.587 Pensionsbidrag, bidragsbaseret 1.867 1.587

308 195 Andre sociale omkostninger 308 195

30.986 30.190 30.986 30.190

76 84 Gennemsnitligt antal ansatte 76 84

Aflønning af bestyrelse samt direktion Andre ledende
Bestyrelse Direktion medarbejdere

Koncern 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Bestyrelseshonorar 449 450 0 0 0 0

Gager og lønninger 0 0 2.172 2.231 2.338 2.076

Pensionsbidrag 0 0 165 125 168 115

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 497 0 0 0

449 450 2.834 2.356 2.506 2.191
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5. Personaleomkostninger (fortsat)

Aflønning af bestyrelse samt direktion Andre ledende
Bestyrelse Direktion medarbejdere

Moderselskab 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Bestyrelseshonorar 449 450 0 0 0 0

Gager og lønninger 0 0 2.172 2.231 2.338 2.076

Pensionsbidrag 0 0 165 125 168 115

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 497 0 0 0

449 450 2.834 2.356 2.506 2.191

Direktionen er omfattet af særlige bonusordninger afhængig af individuelt fastsatte resultatmål.

6.     Pensionsordninger

Moderselskabet såvel som koncernen har alene indgået bidragsbaserede ordninger.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

1.867 1.587 Bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger 1.867 1.587

1.867 1.587 1.867 1.587

7. Aktiebaseret vederlæggelse

Egenkapitalordninger
Moderselskabets direktion fik 24. juni 2005 mulighed for i perioden 2005-2008 at nytegne 3.931.500 aktier.
Udnyttelse af tegningsretten er betinget af, at tegningsindehaveren er i uopsagt stilling på udnyttelsestidspunktet.
Der er ikke øvrige betingelser for retserhvervelse.

På tildelingstidspunktet blev dagsværdien af tegningsretterne opgjort til 497 tkr. Dagsværdierne blev opgjort med
udgangspunkt i Cox, Ross & Rubinstein's binomial træ baseret på følgende variable:

Tegningsretter tildelt

Dagsværdi pr. aktie (kr.) 0,31

Udnyttelseskurs for tegningsretter (kr.) 0,26

Forventet løbetid for tegningsretter til udnyttelse (måneder) 27,6

Historisk volatilitet 55,0

Risikofri rente (% p.a.) 2,6

De på tegningstidspunkt opgjorte dagsværdier for tegningsretterne indregnes i resultatopgørelsen som en personale-
omkostning i tildelingsåret. I indeværende regnskabsår er resultatført 497 tkr. (2004: 0 tkr.).
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8. Af- og nedskrivninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

3.113 2.641 Afskrivninger immaterielle aktiver 3.113 2.641

4.740 0 Nedskrivning immaterielle aktiver 4.740 0

1.465 1.829 Afskrivninger materielle aktiver 1.465 1.829

9.318 4.470 9.318 4.470

9. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Moderselskab

2005 2004 tkr.

965 30 Dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder

10. Finansielle indtægter

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

564 497 Renter af bankindestående mv. 646 497

520 10 Renter tilgodehavende tilknyttede virksomheder 0 0

1.084 507 646 497

11. Finansielle omkostninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

2.117 3.284 Renter på prioritets- og bankgæld 2.117 3.284

0 33 Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 0

2.117 3.317 2.117 3.284
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12. Skat af årets resultat, samt udskudt skat

Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er beregnet ud fra en skattesats på 28% (2004: 30%)

Koncern 
tkr. 2005 2004

Ændring i udskudt skat (6.231) 0

(6.231) 0

Resultat før skat (4.873) (791)

Skat ved en skatteprocent på 28% (2004: 30%) 1.364 28% 237 30%

Effekt af ændret skattesats (921) (19%) 0 0%

Skattemæssig værdi af ikke fradragsberettigede
omkostninger 28 1% 0 0%

Skattemæssig værdi af ikke skattepligtige indtægter 0 0% (237) (30%)

Værdiregulering af skatteaktiv m.v. (6.702) (138%) 0 0%

Årets effektive skatteprocent (6.231) (128%) 0 0%

Udskudt 
skatte-

Udskudt skat aktiv

Udskudt skat primo 2004 13.422

Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital 400

Udskudt skat ultimo 2004 13.822

Udskudt skat primo 2005 13.822

Regulering vedr. tidligere år (6)

Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse (6.231)

Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital 600

Udskudt skat ultimo 2005 8.185
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12. Skat af årets resultat, samt udskudt skat (fortsat)

Regnskabsårets aktuelle selskabsskat er beregnet ud fra en skattesats på 28% (2004: 30%)

Moderselskab 
tkr. 2005 2004

Ændring i udskudt skat (5.856) 0

(5.856) 0

Resultat før skat (7.148) (1.119)

Skat ved en skatteprocent på 28% (2004: 30%) 2.001 28% (336) 30%

Effekt af ændret skattesats (921) (13%) 0 0%

Skattemæssig værdi af ikke fradragsberettigede
omkostninger 28 0% 336 (30%)

Værdiregulering af skatteaktiv m.v. (6.964) (97%) 0 0%

Årets effektive skatteprocent (5.856) (82%) 0 0%

Udskudt 
skatte-

Udskudt skat aktiv

Udskudt skat primo 2004 13.422

Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital 400

Udskudt skat ultimo 2004 13.822

Udskudt skat primo 2005 13.822

Regulering vedr. tidligere år (6)

Ændring i udskudt skat vedrørende sambeskatning (375)

Ændring i udskudt skat indregnet i resultatopgørelse (5.856)

Ændring i udskudt skat indregnet på egenkapital 600

Udskudt skat ultimo 2005 8.185

Moderselskab Koncern

2005 2004 Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet 2005 2004

4.800 1.000 Fremførbare skattemæssige underskud 4.800 1.000

Skatteværdien af det fremførbare underskud er ikke indregnet fuldt ud, da det ikke er vurderet tilstrækkeligt sandsyn-
ligt, at underskuddet vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid.
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13. Resultat pr. aktie

tkr. 2005 2004

Beregningen af resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag:

Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning af resultat pr. aktie (11.104) (781)

Resultateffekt efter skat af ændringer i indtægter og omkostninger, 
hvis der sker konvertering af eksisterende tegningsrettigheder mv. 0 0

Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie (11.104) (781)

tstk. 2005 2004

Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie 262.100 260.724

Udestående tegningsretters gennemsnitlige udvandingseffekt 3.932 0

Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie 266.032 260.724

Ændringerne i anvendt regnskabspraksis i forbindelse med overgangen til regnskabsaflæggelse er beskrevet i note 39.
Idet ændringerne ikke har påvirket resultatopgørelsen for 2004, har de ikke påvirket resultat pr. aktie.

14. Langfristede aktiver bestemt for salg

I 2004 besluttede bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S, at koncernens grunde og bygninger samt en del
af koncernens produktionsmaskiner skulle afhændes. Aktiverne er i balancen pr. 31.12.2004 klassificeret som
langfristede aktiver bestemt for salg. Grundene og bygningerne er frasolgt i 2005. Provenuet fra salget af grundene
og bygningerne oversteg de regnskabsmæssige værdier af de tilknyttede aktiver og forpligtelser med 2.387 tkr.
Produktionsmaskinerne er tilbageført til produktionen i regnskabsåret 2005.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

Regnskabsmæssig værdi af langfristede aktiver 
bestemt for salg og tilknyttede forpligtelser

0 1.118 Materielle aktiver 0 14.218
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15. Immaterielle aktiver

Koncern Patenter Færdiggjorte Udviklings-
og udviklings- projekter u/

tkr. licenser projekter udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2004 56 18.541 15.034 33.631

Tilgang 0 9.097 670 9.767

Afgang 0 0 (9.197) (9.197)

Kostpris 31. december 2004 56 27.638 6.507 34.201

Af- og nedskrivninger 1. januar 2004 0 (8.190) 0 (8.190)

Af- og nedskrivninger (11) (2.593) 0 (2.604)

Af- og nedskrivninger 31. december 2004 (11) (10.783) 0 (10.794)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2004 45 16.855 6.507 23.407

Kostpris 1. januar 2005 56 27.638 6.507 34.201

Tilgang 0 4.443 3.049 7.492

Afgang 0 (67) (4.816) (4.883)

Kostpris 31. december 2005 56 32.014 4.740 36.810

Af- og nedskrivninger 1. januar 2005 (11) (10.783) 0 (10.794)

Af- og nedskrivninger (11) (3.111) (4.740) (7.862)

Tilbageførsel ved afgange 0 9 0 9

Af- og nedskrivninger 31. december 2005 (22) (13.885) (4.740) (18.647)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005 34 18.129 0 18.163
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15. Immaterielle aktiver (fortsat)

Moderselskab Patenter Færdiggjorte Udviklings-
og udviklings- projekter u/

tkr. licenser projekter udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2004 56 18.541 15.034 33.631

Tilgang 0 9.097 670 9.767

Afgang 0 0 (9.197) (9.197)

Kostpris 31. december 2004 56 27.638 6.507 34.201

Af- og nedskrivninger 1. januar 2004 0 (8.190) 0 (8.190)

Af- og nedskrivninger (11) (2.593) 0 (2.604)

Af- og nedskrivninger 31. december 2004 (11) (10.783) 0 (10.794)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2004 45 16.855 6.507 23.407

Kostpris 1. januar 2005 56 27.638 6.507 34.201

Tilgang 0 4.443 3.049 7.492

Afgang 0 (67) (4.816) (4.883)

Kostpris 31. december 2005 56 32.014 4.740 36.810

Af- og nedskrivninger 1. januar 2005 (11) (10.783) 0 (10.794)

Af- og nedskrivninger (11) (3.111) (4.740) (7.862)

Tilbageførsel ved afgange 0 9 0 9

Af- og nedskrivninger 31. december 2005 (22) (13.885) (4.740) (18.647)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005 34 18.129 0 18.163

Færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse

Udviklingsprojekter testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der er indikatorer herpå.

Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som udviklingsomkostningerne er fordelt
til, opgøres med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi. De væsentligste usikkerheder er i den
forbindelse knyttet til fastlæggelse af diskonteringsfaktorer og vækstrater samt forventede ændringer i salgspriser og
produktionsomkostninger i budget- og terminalperioderne.

De fastlagte diskonteringsfaktorer afspejler markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge, udtrykt ved en
risikofri rente, og de specifikke risici, der er knyttet til den enkelte pengestrømsfrembringende enhed. Diskonterings-
faktorerne fastlægges på en efter skat basis.

De fastlagte vækstrater er baseret på brancheprognoser.

Skønnede ændringer i salgspriser og produktionsomkostninger er baseret på historiske erfaringer samt forventninger
til fremtidige markedsændringer.

Til brug for beregning af de pengestrømsfrembringende enheders kapitalværdi er anvendt de pengestrømme, der
fremgår af de seneste ledelsesgodkendte budgetter for de kommende regnskabsår.
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16. Forsknings- og udviklingsomkostninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

5.810 3.790 Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger 5.810 3.790

Udviklingsomkostninger indregnet som immaterielle 
0 (670) aktiver 0 (670)

Modtagne offentlige tilskud til delvis dækning af 
(2.761) (3.120) afholdte forskningsomkostninger (2.761) (3.120)

Afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger
3.049 0 indregnet i resultatopgørelsen 3.049 0

17. Materielle aktiver
Produk-

Koncern Grunde tions- Anlæg
og anlæg og Andre under

tkr. bygninger maskiner anlæg mv. udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2004 10.812 55.473 5.328 10.127 81.740

Tilgang 15 10.318 0 169 10.502

Afgang (10.827) (8.299) 0 (10.127) (29.253)

Kostpris 31. december 2004 0 57.492 5.328 169 62.989

Opskrivninger 1. januar 2004 2.946 0 0 0 2.946

Afgang vedrørende salg af bygninger 
31. december 2004 (2.946) 0 0 0 (2.946)

Opskrivninger 31. december 2004 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2004 (9.712) (51.582) (4.515) 0 (65.809)

Afskrivninger (411) (1.138) (277) 0 (1.826)

Afskrivninger vedrørende årets afgang 10.123 8.299 0 0 18.422

Af- og nedskrivninger 31. december 2004 0 (44.421) (4.792) 0 (49.213)

Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2004 0 13.071 536 169 13.776
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17. Materielle aktiver (fortsat)
Produk-

Koncern Grunde tions- Anlæg
og anlæg og Andre under

tkr. bygninger maskiner anlæg mv. udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2005 0 57.492 5.328 169 62.989

Tilgang 0 7.586 203 983 8.772

Afgang 0 (60) (211) (169) (440)

Kostpris 31. december 2005 0 65.018 5.320 983 71.321

Af- og nedskrivninger 1. januar 2005 0 (44.421) (4.792) 0 (49.213)

Afskrivninger 0 (1.444) (245) 0 (1.689)

Afgang 0 24 200 0 224

Af- og nedskrivninger 31. december 2005 0 (45.841) (4.837) 0 (50.678)

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2005 0 19.177 483 983 20.643

I den regnskabsmæssige værdi af produktionsanlæg og maskiner mv. indgår finansielt leasede aktiver 
med 6.799 tkr. (2004: 0 tkr.)

Produk-
Moderselskab Grunde tions- Anlæg

og anlæg og Andre under
tkr. bygninger maskiner anlæg mv. udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2004 10.812 55.473 5.328 10.127 81.740

Tilgang 15 10.318 0 169 10.502

Afgang (10.827) (8.299) 0 (10.127) (29.253)

Kostpris 31. december 2004 0 57.492 5.328 169 62.989

Opskrivninger 1. januar 2004 2.946 0 0 0 2.946

Afgang vedrørende salg af bygninger 
31. december 2004 (2.946) 0 0 0 (2.946)

Opskrivninger 31. december 2004 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2004 (9.712) (51.582) (4.515) 0 (65.809)

Afskrivninger (411) (1.138) (277) 0 (1.826)

Afskrivninger vedrørende årets afgang 10.123 8.299 0 0 18.422

Af- og nedskrivninger 31. december 2004 0 (44.421) (4.792) 0 (49.213)

Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2004 0 13.071 536 169 13.776
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17. Materielle aktiver (fortsat)
Produk-

Moderselskab Grunde tions- Anlæg
og anlæg og Andre under

tkr. bygninger maskiner anlæg mv. udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2005 0 57.492 5.328 169 62.989

Tilgang 0 7.586 203 983 8.772

Afgang 0 (60) (211) (169) (440)

Kostpris 31. december 2005 0 65.018 5.320 983 71.321

Af- og nedskrivninger 1. januar 2005 0 (44.421) (4.792) 0 (49.213)

Afskrivninger 0 (1.444) (245) 0 (1.689)

Afgang 0 24 200 0 224

Af- og nedskrivninger 31. december 2005 0 (45.841) (4.837) 0 (50.678)

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2005 0 19.177 483 983 20.643

I den regnskabsmæssige værdi af produktionsanlæg og maskiner mv. indgår finansielt leasede aktiver 
med 6.799 tkr. (2004: 0 tkr.)

18. Kapitalandele i dattervirksomheder

Moderselskab

2005 2004 tkr.

561 531 Dagsværdi 1. januar

965 30 Årets dagsværdiregulering, netto

1.526 561 Dagsværdi 31. december

Topsil Semiconductor Materials A/S dattervirksomheder består af følgende:

Andel af
Ejerandele stemmeret-

Hjemsted i % tigheder i % Aktivitet

Topsil International A/S Danmark 100 100 Ejendoms-
selskab

Topsil Inc. USA 100 100 Ingen



P U R E  S I L I C O N

41

19. Andre tilgodehavender

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

2.000 0 Forudbetaling materielle aktiver 2.000 0

2.000 0 2.000 0

Ved indgåelse af finansiel leasingaftale vedrørende produktionsapparat, i alt 7.300 tkr., er der deponeret 
2.000 tkr. til sikkerhed for aftalen.

20. Varebeholdninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

11.965 8.527 Råvarer og hjælpematerialer 11.965 8.527

6.941 6.139 Varer under fremstilling 6.941 6.139

5.793 17.477 Fremstillede varer og handelsvarer 5.793 17.477

24.699 32.143 24.699 32.143

21. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

8.768 6.499 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.768 6.499

8.768 6.499 8.768 6.499

Nedskrivninger indeholdt i ovenstående tilgodehavender
378 500 indregnet under andre eksterne omkostninger 378 500

378 500 378 500

Tilgodehavender fra salg er i et vist omfang stillet til sikkerhed i henhold til factoringaftale. I tilgodehavender fra salg
og tjenesteydelser pr. 31.12.2005 indgår indeståender på sikringskonti, i alt 2.711 tkr. (pr. 31.12.2004: 1.296 tkr.) i det
anvendte factoringselskab. Der sker belåning af debitorer med 85%. Kontrakten er genforhandlet for 2006.

Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, svarende til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som tilgo-
dehavenderne forventes at indbringe. Nedskrivningen er opgjort på baggrund af realiserede tab i tidligere regnskabs-
år.

Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdier svarer til deres dagsværdier.

Tilgodehavenderne er ikke rentebærende før ca. 30-60 dage efter faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives tilgode-
havenderne renter med 1% pr. måned af det udestående beløb.
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22. Periodeafgrænsningsposter

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

192 79 Forsikringspræmier 192 79

261 197 Øvrige 261 197

453 276 453 276

23. Likvide beholdninger

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

7.906 2.876 Likvide beholdninger og bankindestående 23.988 2.876

(2.044) (334) Kortfristet bankgæld (kassekredit) (2.044) (334)

5.862 2.542 21.944 2.542

Koncernens likvide beholdning består primært af indestående i velrenommerede banker. Der vurderes således ikke at
være nogen særlig kreditrisiko tilknyttet likviderne.

Bankindestående og bankgæld er variabelt forrentet. De regnskabsmæssige værdier svarer til aktivernes dagsværdi.

I forbindelse med salg af ejendom er der pr. 31.12.2005 deponeret 16.000 tkr. til sikkerhed for handlen. Beløbet
indgår i koncernens likvide beholdning pr. 31.12.2005.

24. Kreditinstitutter i øvrigt, samt bankgæld

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

19.848 26.901 Gæld til kreditinstitutter 19.848 26.901

19.848 26.901 19.848 26.901

Gælden forfalder til betaling således:

11.554 9.097 Indenfor 1 år 11.554 9.097

1.508 9.510 Mellem to og tre år fra balancedagen 1.508 9.510

1.508 1.508 Mellem tre og fire år fra balancedagen 1.508 1.508

1.508 1.508 Mellem fire og fem år fra balancedagen 1.508 1.508

3.770 5.278 Efter fem år fra balancedagen 3.770 5.278

19.848 26.901 19.848 26.901

Da ejendomssalg har fundet sted i løbet af 2005, er der indgået aftale med kreditinstitutter om ekstraordinære afdrag,
8.000 tkr., på gæld i forbindelse hermed. Disse ekstraordinære afdrag forfalder i år 2006.



P U R E  S I L I C O N

43

24. Kreditinstitutter i øvrigt, samt bankgæld (fortsat)

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt samt bankgæld 
er indregnet således i balancen:

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

11.554 9.097 Kortfristede forpligtelser 11.554 9.097

8.294 17.804 Langfristede forpligtelser 8.294 17.804

19.848 26.901 19.848 26.901

25. Finansielle leasingforpligtelser

Koncern
Minimums-

tkr. leasingydelser

De finansielle leasingforpligtelser forfalder således: 2005 2004

Indenfor et år fra balancedagen 1.079 0

Mellem et og fem år fra balancedagen 5.398 0

Pr.  31. december 6.477 0

Moderselskab
Minimums-

tkr. leasingydelser

De finansielle leasingforpligtelser forfalder således: 2005 2004

Indenfor et år fra balancedagen 1.079 0

Mellem et og fem år fra balancedagen 5.398 0

Pr.  31. december 6.477 0

Der er i 2005 indgået finansiel leasingkontrakt på float-zone maskine til produktion. Leasingperioden er 5 år, og
afdragsprofilen på den indgåede aftale er variabel. Koncernen har garanteret maskinens restværdi, 730 tkr., ved
leasingperiodens udløb.

26. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

Gæld til leverandører for leverede varer og
21.900 12.730 og tjenesteydelser 21.900 12.730

21.900 12.730 21.900 12.730

Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.
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27. Anden gæld

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

2.156 3.984 Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag, m.m. 2.156 3.984

2.805 3.488 Skyldige feriepenge 2.805 3.488

7.226 4.948 Skyldig moms og afgifter 7.226 4.948

889 75 Andre skyldige omkostninger 1.000 78

13.076 12.495 13.187 12.498

28. Ændring i driftskapital

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

7.162 5.265 Ændring i varebeholdninger 7.162 5.265

(2.938) 8.265 Ændring i tilgodehavender (3.881) 8.265

9.180 (5.519) Ændring i leverandører og anden gæld 9.859 (5.519)

13.404 8.011 13.140 8.011

29. Operationelle leasingforpligtelser

For årene 2005-2009 er indgået operationelle leasingaftaler vedrørende leasing af biler samt leasing af kopimaskine.
Leasingaftaler er indgået for biler med minimum 2-4 år med faste leasingydelser. Aftalerne er uopsigelige indenfor
den nævnte periode.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

Uopsigelige operationelle leasingydelser er som følger:

700 510 0-1 år 700 510

1.141 308 1-5 år 1.141 308

0 0 > 5 år 0 0

1.841 818 1.841 818

Der er i resultatopgørelsen for moderselskabet samt koncernen indregnet 510 tkr. for året 2005 (2004: 660 tkr.)
vedrørende operationel leasing.
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30. Pantsætninger

Koncernens pantsætninger er under omlægning grundet salg af ejendommen i regnskabsåret. I forbindelse med salg
af ejendom er der pr. 31.12.2005 deponeret 16.000 tkr. til sikkerhed for handlen. Beløbet indgår i koncernens likvide
beholdning pr. 31.12.2005.

Ikke aflyste pantsætninger pr. 31.12.2005 omfatter deponerede ejerpantebreve nom. 75.000 tkr. i ejendomme samt
ejerpantebrev nom. 10.000 tkr. i produktionsanlæg.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

0 0 Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 0 13.100

19.177 13.071 Regnskabsmæssig værdi af pantsat produktionsanlæg 19.177 13.071

2.711 1.296 Indestående på sikringskonti i factoringselskab 2.711 1.296

31. Kautions- og eventualforpligtelser

Koncernen har ikke afgivet kautionsforpligtigelser.

32. Valuta-, rente- og kreditrisici

Koncernen er som følge af sin drift og sin finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau.
Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder
kapitalfrembringelse og placering af overskydende likviditet. Koncernen operer med lav risikoprofil, således at 
valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold.

Valutarisici

Koncernens valutarisici afdækkes primært gennem en matchning af indbetalinger og udbetalinger i samme valuta.
Koncernens væsentligste valutaflow er USD, som udgør ca. 65% af det samlede cashflow. Et udsving i USD/DKK på
+/- 0,5 kurspoint vil betyde en valutarisiko for koncernen på ca. 35 tkr. pr. måned.

Renterisici

Koncernen afdækker ikke renterisikoen, idet dette ikke vurderes økonomisk rentabelt. Med udgangspunkt i netto-
gælden ved udgangen af regnskabsåret 2005 vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre
en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 40 tkr. 

Kreditrisici

Koncernens politik for påtagelse af kreditrisiko medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende
kreditvurderes. Den primære kreditrisiko i koncernen er relateret til tilgodehavender fra salg. Koncernens kunder er
hovedsageligt større selskaber i Europa, USA og Asien. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt
kunde eller samarbejdspartner. En stor del af koncernens fakturabelånte fordringer er kreditforsikret hos Midt
Factoring.
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33. Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

310 600 Deloitte, revision 332 600

123 273 Deloitte, andre ydelser end revision 123 273

433 873 455 873

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

0 70 KPMG C. Jespersen, revision 0 70

0 0 KPMG C. Jespersen, andre ydelser end revision 0 0

0 70 0 70

34.   Nærtstående parter

Topsil Semiconductor Materials A/S har ingen nærtstående parter med kontrol.

For oversigt over dattervirksomheder henvises til side 14.

Topsil Semiconductor Materials A/S har haft transaktioner med følgende nærtstående parter i 2005:

• Topsil International A/S

• Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård

35.   Transaktioner mellem nærtstående parter og Topsil Semiconductor Materials A/S i 2005

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

16.000 0 Ejendomssalg, Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård 16.000 0

290 0 Husleje, Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård 290 0

1.700 0 Husleje, Topsil International A/S 1.700 0

520 10 Rente af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 520 10

Øvrige ledelsesvederlag mv. er særskilt oplyst i tilknytning til note 5, personaleomkostninger.
Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Moderselskab Koncern

2005 2004 tkr. 2005 2004

0 572 Gæld til dattervirksomheder - -

14.070 15.000 Tilgodehavender hos dattervirksomheder - -

Såvel tilgodehavender som gæld vil blive afviklet ved kontant betaling. Der er ikke i regnskabsåret realiseret tab på
tilgodehavender hos nærtstående parter eller foretaget nedskrivninger af sådanne til imødegåelse af sandsynlige tab.
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36. Aktionærforhold

Topsil Semiconductor Materials A/S har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stem-
merettigheder eller pålydende værdi:

Aktionærsammensætning Antal aktier Kapital kr. Kapital % Stemmer %
pr. 31. december 2005

EDJ-Gruppen, 
Bangs Gård, Torvet 21, 
6701 Esbjerg, Denmark 36.023.812 9.005.953,00 13,74 13,74

Sustainable Energy Ventures, 
Hooikaai 55, 1000 Brussels, Belgien 27.644.519 6.911.129,75 10,55 10,55

Sino-American Silicon Products Inc., 
8, Industrial East Road, Sec. 2,
Science-Based Industrial Park,
Hsin-Chu, Taiwan 19.997.108 4.999.277,00 7,63 7,63

Efter regnskabsårets afslutning har Sustainable Energy Ventures reduceret sin aktiebeholdning til 4,81% og er
således ikke længere storaktionær.

37.   Begivenheder efter balancedagen

Koncernens ledelse henleder opmærksomheden på ledelsesberetningens afsnit angående særlige risici vedrørende
koncernens adgang til råvarer.

38.  Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 14. marts 2006 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse.
Årsrapporten forelægges koncernens aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 25. april
2006.
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39.   Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS

Som nævnt i note 1 aflægges årsrapporten for Topsil Semiconductor Materials A/S fra og med indeværende regn-
skabsår  i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Overgangen til regnskabsaflæggelse
efter IFRS betyder, at de IFRS'er, der gælder på balancedagen i overgangsåret, skal anvendes med tilbagevirkende
kraft til det første regnskabsår, der er præsenteret i årsrapporten for overgangsåret.

Den seneste årsrapport for Topsil Semiconductor Materials A/S for 2004 blev aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslov og de danske regnskabsvejledninger. I forbindelse med overgangen til regnskabsaflæggelse
efter IFRS for indeværende regnskabsår er der i overensstemmelse med IFRS 1 udarbejdet en åbningsbalance 
pr. 1. januar 2004 opgjort i overensstemmelse med de IFRS’er, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar
2005 eller senere, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelses-
bestemmelser, der er beskrevet nedenfor:

Aktiebaseret vederlæggelse

Bestemmelserne i IFRS 2, Aktiebaseret vederlæggelse, er i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS
1 og IFRS 2 ikke anvendt for egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt før den 7. november 2002 samt for egenkapi-
talafregnede aktieoptioner tildelt efter den 7. november 2002, der var fuldt vestede pr. 1. januar 2005. Sammenlig-
ningstal for 2004 og tidligere år er alene tilpasset for de ordninger, der er omfattet af IFRS 2 fra 1. januar 2005. Det vil
sige egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt efter den 7. november 2002, som er fuldt vestede pr. 1. januar 2005.

Finansielle instrumenter

Bestemmelserne i IAS 32 og IAS 39 vedrørende henholdsvis oplysninger og præsentation samt indregning og måling
af finansielle instrumenter er først anvendt fra 1. januar 2005 i overensstemmelse med ikraftrædelsesbestemmelserne
i disse standarder. Sammenligningstal for 2004 og tidligere år er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Langfristede aktiver bestemt for salg

Langfristede aktiver, der før 1. januar 2005 opfylder kriterierne i IFRS 5, for at være bestemt for salg, er ikke omfattet
af IFRS 5. Koncernen har dog i overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 5 tilvalgt, at langfristede aktiver, der
efter 1. januar 2004 er bestemt frasolgt, behandles i overensstemmelse med standarden, såfremt kriterierne for klas-
sifikationen som langfristede aktiver til salg er opfyldt.

Ud over ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende aktiebaseret vederlæggelse og indregning af kapitalandele i
dattervirksomheder er der gennemført følgende reklassifikationer og ændringer i opstillingsformen med tilpasning af
sammenligningstal for 2004:

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

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

Ud over balancen pr. 31. december 2004 har ændringerne af anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS ingen
beløbsmæssig effekt for hverken moderselskabets eller koncernens balance pr. 1. januar 2004 og koncernens 
balance pr. 31. december 2004.
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39.   Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat)

Afstemning af balancen pr. 31. december 2004:

Moderselskab Tidligere Effekt
regnskabs- overgang

praksis til IFRS IFRS
tkr. Note 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Immaterielle aktiver 23.407 0 23.407

Materielle aktiver 13.776 0 13.776

Finansielle aktiver A 13.825 561 14.386

Langfristede aktiver 51.008 561 51.569

Varebeholdninger 32.143 0 32.143

Tilgodehavender B 26.627 1.339 27.966

Likvide beholdninger 2.876 0 2.876

Langfristede aktiver bestemt for salg 1.118 0 1.118

Kortfristede aktiver 62.764 1.339 64.103

Aktiver 113.772 1.900 115.672

Aktiekapital 65.525 0 65.525

Reserve for opskrivninger 214 0 214

Reserve for dagsværdi på kapitalandele C 0 61 61

Reserve for aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0

Overført resultat D (4.665) 1.839 (2.826)

Egenkapital 61.074 1.900 62.974

Langfristede forpligtelser 17.804 0 17.804

Kortfristede forpligtelser 34.894 0 34.894

Forpligtelser 52.698 0 52.698

Passiver 113.772 1.900 115.672
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39.   Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis ved overgang til IFRS (fortsat)

A. Finansielle aktiver

Der er foretaget følgende reguleringer af finansielle aktiver:

Dagsværdiregulering af kapitalandel i dattervirksomhed 561

561

B. Tilgodehavender

Der er foretaget følgende reguleringer af tilgodehavender:

Tilbageførsel af modregning af negativ indre værdi i tilgodehavender 1.339

1.339

C. Reserve for dagsværdi af kapitalandele

Der er foretaget følgende reguleringer af reserve for dagsværdi af kapitalandele:

Dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomhed (61)

(61)

D. Overført resultat

Der er foretaget følgende reguleringer af overført resultat:

Tilbageførsel af koncernintern avance elimineret i 2004 (1.900)

Dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomhed 61

(1.839)
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