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ORGANISATION

Organisation pr. 31. december 2010

Forsiden:

Fire forskellige naturmaterialer afspejler Danfoss’ udprægede arbejde med »Climate and energy«: Det er vand, vegetationen, natursten og træ.

Vand er det centrale element og refererer direkte til Danfoss’ tidligere produktion. Fascinationen af vandet og de muligheder, der er for at styre 
naturelementerne, bliver iscenesat. I midteraksen af bygningen er blikfanget for de ankommende gæster en 1,6 meter høj vandhvirvel, som lydløst viser 
sig frem. Hvirvelen er omgivet af vandspejlvægge. 
Deres sagte rislen skaber en behageligt afdæmpet atmosfære, og har egenskaben at rense luften og bidrager dermed til husets komfort og gode 
indeklima.

En 20 meter lang, grøn væg tager imod gæsterne i loungeområdet. Væggen er beplantet med en jævn, finbladet og livligt grøn overflade. En sofistikeret 
raffineret teknik bagved styrer vandingen af vegetationen og skaber et friskt indeklima i loungen. Væggen er samtidig meget lydabsorberende og 
bidrager betydeligt til rumakustikken. Regulering af luftfugtigheden gennem den grønne væg sænker desuden bygningens kølingsbehov.

Kun få millimeter tyndtskårne naturstensplader danner adskillelsen af møderumsvægge i den øst-vest-gående fløj. 
Naturstenene er gennemsigtige og forstærker indtrykket af det åbne, lyse møderums miljø.
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CSR hoved- og nøgletalCORPORATE CITIZENSHIP HOVED- OG NØGLETAL

2006 2007 2008 2009 2010

KLIMA OG MILJØ
Energiforbrug (GJ) 1.777 1.940 1.965 1.808 1.530
Total CO2 emission (ton) 177.594 176.521 157.233 137.108

Heraf udledning fra elektricitet 137.357 136.712 119.716 105.378

Heraf udledning fra varme 41.860 43.394 41.061 31.730
CO2 udledningsmål (ton) 177.594 175.127 172.661 116.138
CO2 udledning i % af mål 100 101 91 118

Vandforbrug (m3) 722.762 829.793 839.004 742.083 690.607
Samlet råvaremængde (ton) 278.751 299.955 284.185 253.437 165.894
KRAN stoffer (ton) 1.256 1.263 1.219 904 903
Organiske opløsningmidler (ton) 321 288 347 261 266
Industrielt spildevand (m3) 169.498 256.465 261.179 198.047 211.504
Total affaldsmængde (ton) 76.066 79.912 76.717 55.788 23.792

MENNESKER
Total medarbejderomsætning (%) 17,1 17,9 19,5 20,2 16,9
Medarbejdersamtaler total (%) 56,0 65,9 62,8 59,3 71,9
Antal ulykker - produktion 292 312 330 254 184
Ulykkesfrekvens produktion 16,2 15,5 16,8 15,5 12,8
Samlet antal fraværsdage - produktion 4.406 5.438 6.864 5.048 4.697
Antal ulykker - funktionærer 21 22 14
Ulykkesfrekvens funktionærer 0,9 1,2 0,8

SOCIAL ANSVARLIGHED
Antal leverandører i høj-risiko lande 390 376 665 533

Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 28% 29% 81%
Antal leverandører i mellem-risiko lande 540 564 350 442

Heraf leverandører der har underskrevet Code of Conduct 8% 28% 46%Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 8% 28% 46%
Antal leverandører i lav-risiko lande 2.070 2.819 2.484 3.284

Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 17% 47% 46%
Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd 43 36 64 29 40
Antal unge mellem 15 og 18 år 144 126 192 78 95
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Koncernens hoved- og nøgletal (mio. DKK)KONCERN HOVED- OG NØGLETAL

mio. DKK

2006 2007 2008 2009*) 2010*)

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 19.428 22.196 27.535 24.165 31.550

Resultat af primær drift med tillæg af af- og nedskrivninger (EBITDA) 2.425 2.576 2.099 1.354 5.053

EBIT ekskl. andre driftsindtægter mv. 1.411 1.634 687 -40 3.400
Resultat af primær drift (EBIT) 1.601 1.616 410 -1.431 3.264
Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures 91 210 44 -37 14
Finansielle poster, netto -290 -448 -579 349 -334
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 1.038 1.063 -157 -1.119 2.944
Resultat af ophørende aktiviteter -635 -829
Årets resultat 1.038 1.063 -157 -1.402 1.378

BALANCE
Langfristede aktiver i alt 10.132 11.054 21.237 19.289 18.703
Aktiver i alt 18.534 19.857 32.928 28.642 29.868
Egenkapital i alt 9.035 9.744 11.867 10.055 11.700
Netto rentebærende gæld 2.866 3.737 9.776 9.144 6.675
Nettoaktiver 10.736 12.227 21.326 18.995 18.167
Anlægsinvesteringer 3.401 1.931 12.614 1.009 973

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrøm fra driftsaktivitet 1.321 1.016 1.428 2.858 3.387
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -3.020 -1.593 -4.543 -1.894 -741
   heraf køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver -915 -1.399 -2.167 -895 -634
   heraf køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter -1.936 -310 -2.383 -893 -132
Frit cash flow før M&A 396 -423 -639 1.906 2.792
Frit cash flow -1.699 -577 -3.115 964 2.646
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.877 431 3.050 -733 -2.037

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 20.612 22.323 31.717 25.740 23.392

NØGLETAL 
Reel omsætningsvækst (%) 14 12 2 -12 25
EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) 7,3 7,4 2,5 -0,2 10,8
EBIT margin (%) 8,2 7,3 1,5 -5,9 10,3
EBITDA margin (%) 12,5 11,6 7,7 5,6 16,0
RONA (%) 16,8 14,1 2,4 -7,1 17,6
Egenkapitalens forrentning (%) 11,9 11,4 -0,9 -13,0 12,3
Soliditetsgrad (%) 48,6 49,0 36,0 35,1 39,2
Gæld/egenkapital (finansiel gearing) (%) 31,8 38,4 82,4 92,5 62,2
Netto rentebærende gæld/EBITDA 1,2 1,5 4,7 6,8 1,3
Udbytte (%) 20,0 25,0 20,0 0,0 10,0

*) Resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for 2009 og 2010 er påvirket af koncernens reklassificering af ophørte aktiviteter til separate linier i regnskabet. For yderligere

oplysninger om effekten af dette henvises til note 27. Ophørte aktiviteter.

Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010", udarbejdet i overensstemmelse 
hermed.

CORPORATE CITIZENSHIP HOVED- OG NØGLETAL

2006 2007 2008 2009 2010

KLIMA OG MILJØ
Energiforbrug (GJ) 1,777 1,940 1,965 1,808 1,530
Total CO2 emission (ton) 177,594 176,521 157,233 137,108

Heraf udledning fra elektricitet 137,357 136,712 119,716 105,378

Heraf udledning fra varme 41,860 43,394 41,061 31,730
CO2 udledningsmål (ton) 177,594 175,127 172,661 116,138
CO2 udledning i % af mål 100 101 91 118

Vandforbrug (m3) 722,762 829,793 839,004 742,083 690,607
Samlet råvaremængde (ton) 278,751 299,955 284,185 253,437 165,894
KRAN stoffer (ton) 1,256 1,263 1,219 904 903
Organiske opløsningmidler (ton) 321 288 347 261 266
Industrielt spildevand (m3) 169,498 256,465 261,179 198,047 211,504
Total affaldsmængde (ton) 76,066 79,912 76,717 55,788 23,792

MENNESKER
Total medarbejderomsætning (%) 17.1 17.9 19.5 20.2 16.9
Medarbejdersamtaler total (%) 56.0 65.9 62.8 59.3 71.9
Antal ulykker - produktion 292 312 330 254 184
Ulykkesfrekvens produktion 16.2 15.5 16.8 15.5 12.8
Samlet antal fraværsdage - produktion 4,406 5,438 6,864 5,048 4,697
Antal ulykker - funktionærer 21 22 14
Ulykkesfrekvens funktionærer 0.9 1.2 0.8

SOCIAL ANSVARLIGHED
Antal leverandører i høj-risiko lande 390 376 665 533

Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 28% 29% 81%
Antal leverandører i mellem-risiko lande 540 564 350 442

Heraf leverandører der har underskrevet Code of Conduct 8% 28% 46%Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 8% 28% 46%
Antal leverandører i lav-risiko lande 2,070 2,819 2,484 3,284

Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 17% 47% 46%
Dismissals due to unethical behaviour 43 36 64 29 40
Antal unge mellem 15 og 18 år 144 126 192 78 95
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Kort om  
Danfoss Koncernen i 2010

*) Resultat- og pengestrømsopgørelsen for 2009 og 2010 er påvirket af koncernens reklassificering af ophørte aktiviteter til separate linjer i regnskabet.  

For yderligere oplysninger af dette henvises til side 28.

LEDELSESBERETNING

Hovedpunkter for 2010

Danfoss Koncernen præsterede i 2010 

det bedste finansielle resultat i koncer-

nens historie. Resultaterne blev opnået 

med baggrund i den globale interes- 

se for løsninger til klima- og energi- 

området i samspil med Danfoss’ 

markante tilstedeværelse på verdens 

vækstmarkeder. Dermed blev 2010 

også en bekræftelse af, at vores nye 

strategi, der under navnet »Core & 

Clear« blev introduceret ved indgan-

gen til året, ikke blot var den rigtige 

modgift mod den voldsomme krise, 

der ramte verdensøkonomien 

i 2008 og 2009, men tillige en virk- 

ningsfuld genskabelse af Danfoss’ 

konkurrencekraft og styrke. 

Salget på koncernens markeder 

udviklede sig gennem 2010 bedre 

 

end forventet, og specielt i 2. halvår 

var udviklingen meget positiv. Det 

lykkedes at vinde markedsandele på 

flere markeder, og de allerede gen- 

nemførte tiltag i koncernens strategi 

førte sammen med en stram omkost- 

ningsstyring og en forbedret kapaci- 

tetsudnyttelse til et markant løft i 

koncernens indtjening. Den positive 

udvikling betød, at Danfoss i løbet af 

2010 opjusterede sine forventninger 

i forbindelse med alle kvartalsmed-

delelser.

Danfoss har i 2010 haft og vil også  

i 2011 have fokus på at generere et 

betragteligt positivt frit cash flow. 

Det primære formål er at nedbringe 

koncernens gæld. Det er i 2010 bl.a. 

opnået ved en betydelig forbedret  

 

 

indtjening samt en tilbagehold- 

enhed i investeringsniveauet. 

Tiltagene har haft en positiv ind- 

virkning på koncernens frie cash 

flow, der viste et overskud på  

2.646 mio. DKK.

•	 Omsætningen*) steg med 31% 

til 31.550 mio. DKK fra  

24.165 mio. DKK i 2009. Omreg-

net til sidste års kursniveau og 

korrigeret for tilkøb og frasalg  

var der tale om en vækst på 25% 

sammenlignet med −12% i 2009.

•	 Resultat før andre driftsind-

tægter og driftsomkostninger

blev på 3.400 mio. DKK mod  

−40 mio. DKK sidste år. 

•	 Resultat af primær drift (EBIT) 

blev på 3.264 mio. DKK  

−1.431 mio. DKK året før. 

•	 Resultat af fortsættende 

aktiviteter før skat blev på 

2.944 mio. DKK mod  

−1.119 mio. DKK året før. 

Årets resultat af fortsættende 

aktiviteter (efter skat) blev 

på 2.207 mio. DKK mod  

−767 mio. DKK i 2009. 

•	 Årets resultat af ophørte 

aktiviteter viste et underskud 

på 829 mio. DKK mod et under- 

skud på 635 mio. DKK i 2009. 

•	 Årets resultat blev på 

1.378 mio. DKK mod  

−1.402 mio. DKK året før. 

Resultatet betegnes som  

meget tilfredsstillende.

•	 Det frie cash flow blev på 

2.646 mio. DKK mod 964 mio. DKK 

sidste år, mens frit cash flow før  

M&A blev på 2.792 mio. DKK mod  

1.906 mio. DKK i 2009.
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Kort om  
Danfoss Koncernen i 2010

•	 Den netto rentebærende gæld 

udgjorde 6.675 mio. DKK mod 

9.144 mio. DKK året før. Det 

nuværende niveau for netto-

rentebærende gæld svarer til  

1,3 × årets EBITDA

•	 Udbyttet foreslås fastsat til 10%. 

Corporate Citizenship 

•	 Udledningen	af	CO2 steg med 16% 

til 137.108 ton mod 118.315 ton  

i 2009. Tallet er korrigeret for tilkøb 

og frasalg. Den markante stigning 

skyldes Danfoss’ stærke vækst, 

som de hidtidige energieffekti-

viseringsinitiativer ikke har kunnet 

neutralisere i tilstrækkelig grad. 

Danfoss vil derfor i løbet af 2011 

revurdere sin klimastrategi med 

henblik på at intensivere indsatsen.

•	 Medarbejderomsætningen	faldt	

til 16,9% fra 20,2% i 2009

•	 Ulykkesfrekvensen,	produktion,		

(ulykker per 1 mio. arbejdstimer) 

faldt til 12,8 mod 15,5 året før

Forventninger til 2011

Med afsæt i den positive udvikling  

i 2010 venter Danfoss en fortsat 

fremgang i både omsætning og 

indtjening i 2011. Fremgangen vil 

primært være drevet af vækst-

markederne i BRIK-landene  

(Brasilien, Rusland, Indien og Kina), 

der også i 2011 ventes at vise 

tocifrede vækstrater. Væksten for- 

ventes ikke at fortsætte på samme 

høje niveau, der er set igennem 

2010, hvor sammenligningstallene 

var baseret på de voldsomt nega- 

tive tendenser i 2009. Markederne  

i Nordamerika og Europa ventes at 

vise en moderat udvikling, idet der 

dog ventes vækst, og der ventes 

ligeledes en positiv udvikling på  

det fortsat vigtige tyske marked. 

 

•	 Omsætningen	ventes	således	at	

vokse til niveauet 33 til 34 mia. DKK 

De løbende restruktureringsaktivi-

teter og de fortsatte tiltag i koncer-

nens nye strategi ventes at have en

fortsat positiv indvirkning på 

Danfoss’  lønsomhed. 

•	 EBIT	ventes	således	at	vokse	til	

niveauet 3,3 til 3,5 mia. DKK

Effekten af eventuelle frasalg,

ophørte aktiviteter eller køb af

virksomheder/aktiviteter er ikke

indregnet i forventningerne.
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Niels B. ChristiansenKim Fausing Nis Storgaard
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Danfoss styrket ud af krisen
LEDELSESBERETNING

2010 blev et vendepunkt for Danfoss. 

Efter et 2009 med stort underskud 

og desværre også mange medarbej-

derreduktioner lancerede vi i begyn- 

delsen af 2010 vores nye strategi. 

Strategien har været med til at løfte 

os ud af krisen, og den har bragt os 

godt på vej mod et stærkere 

Danfoss. Med den nye strategi er vi 

godt rustet til at udnytte de mulig- 

heder, som klima- og energiområdet 

byder på. 

Den nye strategi skal også være med 

til at sikre os, at vi ikke igen kommer 

til at stå i samme situation som under 

krisen, hvor vi var tvunget til at iværk- 

sætte omfattende initiativer for at 

sikre indtjeningen.

Vores nye strategi frem mod 2015 er 

ambitiøs. Et vigtigt element i strate- 

gien er øget fokus på de kerneakti-

viteter, hvor vi har en ledende 

position på det globale marked. 

Samtidig har vi intensiveret vores 

indsats med udvikling af nye og 

innovative løsninger til klima-  

og energiområdet, hvor Danfoss  

i forvejen besidder både erfaring  

og stærke markedspositioner.

Fokus på kerneaktiviteterne betyder 

samtidig, at der er forretningsom-

råder, som vi er overbevist om, at 

andre vil være bedre til at drive end 

os. I Danfoss Development har vi 

samlet nogle af disse aktiviteter.  

I 2010 tog vi et stort skridt, da vi solg-

te Danfoss Household Compressors 

med ca. 3.000 ansatte til det tyske 

selskab	AURELIUS.	Frasalget	af	vores	

ikke-kerneaktiviteter ventes stort set 

at være gennemført i løbet af 2011 

og 2012, hvorefter vi for alvor kan 

koncentrere vores kræfter om ud- 

viklingen af kerneaktiviteterne. 

Sourcing er et vigtigt element i ekse- 

kveringen af vores strategi.  

Vi kan konstatere, at der er leveran-

dører og partnere, der på en række 

områder, hvor Danfoss ikke har de 

fornødne kompetencer, vil kunne 

øge vores samlede konkurrenceevne 

og effektivitet. Derfor er vi målrettet  

i færd med at reducere antallet af 

eksterne leverandører, samtidig med 

at vi knytter disse færre leverandører 

tættere til Danfoss i forpligtende 

partnerskaber, ligesom vi lader part- 

nere overtage funktioner og proces- 

ser, hvor partnernes kompetence og 

specialisering overstiger vores egen.

Markederne i BRIK-landene (Brasilien, 

Rusland, Indien og Kina) har i 2010 

trukket væksten i koncernen, og 

markedernes betydning for den 

samlede koncern er støt stigende. 

Det har været glædeligt at se, at de 

mange investeringer, vi gennem 

årene har foretaget i disse områder, 

nu for alvor giver et solidt bidrag til 

koncernens samlede omsætning  

og indtjening. BRIK-landene vil også  

i 2011 bidrage kraftigt til vores vækst.

Sauer-Danfoss har i 2010 vist, at det 

var en rigtig beslutning at øge ejer- 

andelen i selskabet. 2009 var et over- 

mådeligt svært år for Sauer-Danfoss, 

men ved hjælp af de gennemførte 

tilpasninger af omkostningerne og 

en fokusering af indsatsen lykkedes 

det i 2010 selskabets medarbejdere 

og ledelse at få vendt udviklingen, 

således at Sauer-Danfoss er kommet 

ud af 2010 med et meget tilfreds-

stillende resultat. 

Vi er alle medarbejdere i Danfoss 

Koncernen tak skyldig for den store 

indsats og fleksibilitet, der er blevet 

leveret	i	2010.	Uden	medarbejdernes	

indsats og opbakning til den nye 

strategi var vi ikke så overbevisende 

kommet foran vores egne planer, 

således at vi hurtigere end ventet 

kan konstatere, at vi efter krisen står 

rustet til fremtiden med et stærkere 

og mere fleksibelt Danfoss.

I Danfoss er vores fokus at levere 

produkter og løsninger til klima-  

og energiområdet, der kan skabe 

mere værdi for vores kunder, og  

som samtidigt hjælper med at spare 

på energien og nedbringe CO2 

udledningen. Et godt eksempel er 

Danfoss Solar Inverters, der havde  

et forrygende 2010 med stor vækst 

i både omsætning og indtjening. 

Ved at udnytte solen kan der spares 

store mængder CO2. I 2010 blev 

der således globalt sparet ca. 

21 millioner tons CO2 med de sol-

anlæg, der er sat op i hele verden. 

Men der er meget mere at komme 

efter. Hvis man satte sig det realis- 

tiske mål, at 12% af elforbruget  

i	EU	og	10%	af	det	amerikanske	 

i 2020 blev leveret fra solenergi, 

kunne der spares ca. 600 millioner 

tons CO2.

 

Vi vil i de kommende år i endnu 

højere grad tage vores egen 

medicin, og derfor arbejder vi på  

en bæredygtighedsstrategi for 

koncernen, der blandt andet vil 

omfatte øget brug af fossilfri energi, 

øget energieffektivisering i vores 

egne fabrikker samt indførelse af 

bæredygtighedsprincipper i flere 

dele af vores værdikæde.

Den globale krise ramte for så vidt 

Danfoss dobbelt, da den indfandt 

sig, idet den for alvor udviklede sig, 

netop som vi havde øget vores gæld 

betragteligt for at kunne erhverve  

en betydelig del af Sauer-Danfoss. 

Gennem hele 2010 har vi derfor 

arbejdet ihærdigt på at skabe et 

betragteligt positivt frit cash flow, 

således at gælden kunne ned-

bringes. Og vi er kommet langt  

i disse bestræbelser. Det er i 2010 

lykkedes os at få reduceret gælden 

med over 2 mia. kroner, hvilket er 

mere end forventet.

Vi er kommet ud af 2010 med det 

bedste resultat i Danfoss’ historie. 

Det er vi naturligvis både glade for 

og stolte over, da forventningerne  

ved indgangen til året var beher-

skede i kølvandet på den globale 

krise i 2008 og 2009. Det har krævet 

en stor indsats i alle led og funk-

tioner i Danfoss Koncernen. Det 

bærer samtidig kimen til en stærk 

tro på fremtiden, og vi ser positivt  

på udsigterne for såvel 2011 som 

årene fremover.

Verdens stigende interesse for klima- og energieffektive løsninger, koncernens nye fokuserede strategi og en  
konsekvent håndtering af udfordringerne under den globale nedtur har vendt udviklingen i koncernen, der  
er kommet markant styrket ud af krisen.
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I januar 2010 lancerede Danfoss sin nye strategi, 

der under navnet »Core & Clear« har udstukket 

retningen for koncernen frem til 2015.

Strategien udpeger klima og energi som fokus-

områder for Danfoss’ aktiviteter, idet det samtidig 

gøres klart, at Danfoss har som sit mål at skubbe 

den øvre grænse for, hvor succesfuld koncernen 

kan blive, når det gælder såvel indtjening som 

omdømme.

»Core & Clear« slår utvetydigt fast, at Danfoss vil 

koncentrere sig om sine kerneforretninger, der 

samtidig er klart defineret som aktivitetsområder, 

hvor Danfoss allerede er eller er meget tæt på at 

have en position på det globale marked som 

nummer 1 eller nummer 2, og hvor aktiviteterne 

tillige er rettet mod energieffektivitet og løsninger 

til klimaudfordringen.

Med sentensen »One Company – One Way« gør 

strategien det samtidig synligt, at Danfoss vil 

udnytte sine synergimuligheder på tværs af sine 

forretningsenheder optimalt. På en række områ- 

der er det således fastlagt, at der kun er én måde 

at agere på, når man er en del af Danfoss. Det 

gælder ikke mindst de processer og værktøjer til 

løbende forbedringer, der er samlet i Danfoss 

Business System, der med »Core & Clear« har 

fået endnu mere fokus.

En stærk kundeorientering i hele organisationen 

og i alle dele af værdikæden er ligeledes et stærkt 

karaktertræk i strategien.

»Core & Clear« udpeger pålidelighed, excellence 

og innovation som de vigtigste løfter til koncer-

nens kunder.

En umiddelbar konsekvens af strategien har været, 

at Danfoss har indledt en målrettet indsats for at 

finde en ny platform for de forretningsenheder, 

der ikke kan siges at være en del af kerneforret- 

ningen. Det være sig i form af nyt ejerskab til disse 

enheder, som det allerede er sket med Danfoss 

Household Compressors, eller i form af restruktu-

rering og alliancer. Fokus på at investere i kerne- 

forretningerne betyder ligeledes, at Danfoss’ 

medejerskab eller aktiviteter på ventureområdet  

er restruktureret. Hensigten er naturligvis, at alle 

investeringer skal anvendes i kerneforretningerne 

og nye tiltag, der har sit udspring i disse styrke-

positioner.

»Core & Clear« gør det til et klart mål for Danfoss 

at reducere sin gæld. Målet er sat til en gæld på 

5-6 milliarder kroner i 2015, og derfor er evnen  

til at generere et positivt og signifikant cash flow  

et vigtigt delmål i strategien.

Det mest markante sporskifte i »Core & Clear«

i forhold til Danfoss’ historie skal findes i tilgangen 

til vores egen værdikæde. Danfoss har været 

karakteriseret ved at håndtere og eje stort set alle 

dele af sin fremstillingsproces, uanset om der var 

tale om service eller egentlig produktion. Den nye 

strategi gør op med denne tankegang og sætter  

i stedet fleksibilitet i højsædet. Det er derfor en 

målsætning at definere de områder, hvor Danfoss’ 

egen kompetence og kapacitet skaber værdi for 

kunderne, mens øvrige processer og aktiviteter 

skal lægges hos partnere, der har disse områder 

som deres kernekompetence.

 

En styrkelse af Danfoss’ navn og omdømme har 

høj prioritet i strategien. Det er dog ikke primært  

i form af øget markedsføring, men i langt højere 

grad i styrkelse af basale forhold som kvalitet, 

leverancesikkerhed og service. Et konkret eksem- 

pel er, at »Core & Clear« har som mål, at alle 

forretningsenheder lever op til kvalitetsnormen 

TS16949 senest ved udgangen af 2015. TS16949  

er blandt verdens mest krævende kvalitetssystemer 

og stammer oprindelig fra bilindustrien.

Innovation i form af hurtigere markedsføring af 

nye og forbedrede løsninger til klima- og energi- 

området er ikke ulogisk et vigtigt element i stra- 

tegien, der ligeledes har et ægte globalt sigte. 

Danfoss var tidligt i gang med at engagere sig  

i de områder, der nu er defineret som verdens 

vækstmarkeder, herunder ikke mindst i BRIK-

landene. »Core & Clear« sætter yderligere fart 

i denne udvikling.

Den nye strategi er i princippet enkel og intuitivt 

nem at forstå. Danfoss vil ganske enkelt gøre det, 

vi allerede ved, at vi er rigtig gode til – og det vil vi 

gøre bedre, mere effektivt og mere produktivt på 

en ensartet måde, der skaber den optimale værdi 

for vores kunder. Klart, enkelt og fokuseret – eller 

som vi har valgt at kalde det: »Core & Clear«.

Danfoss lancerede i januar 2010 sin nye strategi, der under navnet »Core & Clear« udstikker retningen for 
koncernens udvikling frem mod 2015. Strategien fastlægger klima og energi som koncernens fokusområde. 

Den nye strategi
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Danfoss 
Corporate Citizenship
Danfoss Koncernen er tilsluttet FN’s Global Compact og søger løbende at for- 

holde sig proaktivt til standarder og lovgivning, der skal sikre en bæredygtig 

udvikling.

Danfoss ønsker således at tage aktivt del i en bæredygtig global udvikling, 

hvor social ansvarlighed og hensyn til miljø og klima går hånd i hånd med  

en sund forretningsmæssig udvikling. Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke  

blot reagerer på de forhold, der påvirker virksomheden her og nu, men også 

inddrager de tendenser, der giver indtryk af de udfordringer, fremtiden  

byder på.

Det er Danfoss’ overordnede mål, at virksomheden i alle forhold betragtes 

som ansvarlig og er en virksomhed, der har »orden i eget hus«.

Alt dette kalder vi for »Corporate Citizenship« vel vidende, at begreber som 

Bæredygtighed, Social ansvarlighed og Samfundsansvar ofte anvendes som 

betegnelse for disse aktiviteter. Corporate Citizenship er valgt, fordi vi med 

vores tilstedeværelse i mange lokalsamfund har en lokal betydning og derfor 

også skal arbejde for godt samfundsborgerskab.

Prioriteter og væsentlighed 

Danfoss har valgt at lade sin Corporate Citizenship rapportering verificere 

eksternt. Et af hovedkravene er her, at Danfoss skal arbejde med det 

væsentlige og udelukke det, der ikke er væsentligt, og at det skal afspejles  

i virksomhedens rapportering. Danfoss har derfor lavet en gennemgang  

af, hvad der er væsentligt for os selv og for vores interessenter. 

Denne gennemgang er sket med udgangspunkt i (GRI) Global Reporting 

Initiatives’ vejledninger samt den internationale standard ISO 26000.

Som det ses af figuren, har Danfoss vurderet »arbejdsmiljø« »arbejdsforhold«, 

»anti-korruption«, »forhold i leverandørkæden«, »lokalsamfundet«, »produkter«, 

»vores medarbejdere«, »virksomheden i markedet« samt »klimaforandringer« 

som de vigtigste emner for både vores interessenter og os selv. Derfor er det 

overvejende disse forhold, der er omtalt i årsrapporten. For øvrige forhold 

henvises til GRI tabellen bagerst i denne rapport eller til Danfoss’ hjemmeside 

www.danfoss.com. 

Engagement og dialog 

Danfoss søger gennem aktiv dialog med medarbejdere, ledere og eksterne 

interessenter at agere hensigtsmæssigt og tilpasse virksomhedens processer 

og værktøjer på Corporate Citizenship området til de forandringer, der sker 

omkring os.

Dialog med interesseorganisationer og NGO’er er en del af dette arbejde og  

er med til at sikre, at Danfoss kender rammebetingelserne for virksomhedsdrift 

i de lande, hvor vi opererer. At kende ny lovgivning, nye initiativer fra organi- 

sationer eller at blive udfordret på vores holdninger og politikker er værdifuldt 

og en nødvendig del af det beredskab, Danfoss til stadighed opretholder for 

at møde de globale udfordringer.

Danfoss har på den baggrund været én af intiativtagerne til at etablere  

Danish Business Network for Human Rights; et netværk for de virksomheder, 

der opererer internationalt og møder mange udfordringer på menneskeret-

tighedsområdet. Netværket faciliteres af den internationale menneskeret-

tighedsekspert John Morrison fra Institute of Human Rights and Business.

En række politikker og værktøjer internt i virksomheden sikrer, at Danfoss’ 

politikker for social ansvarlighed, etik og miljø kommunikeres og implemen-

teres. Danfoss’ Intranet og øvrige interne medier som Danfoss Avisen og 

medarbejdermagasinet Global Danfoss er væsentlige elementer i formidlin-

gen af f.eks. etiske regler, ligesom Danfoss Etiklinje og dataopsamling gennem 

survey’s og Code of Conduct informationssystemet giver værdifuld informa-

tion om overholdelsen af disse regler.

Fortsat støtte til Global Compact

Danfoss tilsluttede sig i 2002 FN’s Global Compact, der danner rammen for 

virksomhedens arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. 

Danfoss’ forpligtelse overfor FN’s Global Compact er blevet yderligere styrket  
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i forbindelse med støtten til initiativet »Caring for Climate«, hvor vi har 

forpligtet os til at sætte specifikke mål for nedbringelse af virksomhedens 

globale CO2 udledning. Disse mål beskrives efterfølgende.

Danfoss indsender hvert år en rapport til FN (Communication on Progress), 

hvori arbejdet med de ti principper i Global Compact beskrives. Rapporten  

er tilgængelig på www.danfoss.com.

Afgrænsning af Corporate Citizenship rapporteringen

Rapporteringen omfatter alle selskaber i Koncernen, hvor Danfoss ejer majori- 

teten. Data vedrørende miljø og klima indsamles dog kun fra fabrikker med 

mere end 20 ansatte, ligesom salgskontorer ikke bidrager med miljødata.

Selvom Danfoss har aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss, er Danfoss’ politikker  

for miljø og socialt ansvar indtil videre ikke implementeret i Sauer-Danfoss.  

Det skyldes, at Sauer-Danfoss er noteret på børsen i New York, der har særlige 

regler for virksomheders aktiviteter. Det betyder, at oplysninger og data, der 

vedrører Sauer-Danfoss, ikke er medtaget i Corporate Citizenship rapporte-

ringen for 2010.

Sauer-Danfoss’ indsats på Corporate Citizenship området er fastlagt i en række 

globalt gældende politikker og retningslinjer. 

Sauer-Danfoss har udarbejdet retningslinjer for juridisk og etisk korrekt adfærd, 

kaldet »Worldwide Code of Conduct of Legal and Ethical Business Conduct«. 

Heri fastlægges kravene til lederes og medarbejderes håndtering af konkur-

renceret, interessekonflikter, anti-korruption, kunde- og leverandørforhold 

samt medarbejderforhold som diskrimination og ligebehandling.

Sauer-Danfoss har formuleret en Code of Conduct for leverandører, der skal 

sikre, at alle leverandører kender og lever op til virksomhedens krav på en 

række områder. Børnearbejde, tvangsarbejde, arbejdstid og lønforhold er 

blandt emnerne i Sauer-Danfoss Code of Conduct. 

Sauer-Danfoss indsamler en række oplysninger om selskabets miljøpåvirknin-

ger der bl.a. anvendes til vurdering af fabrikkernes overholdelse af lovgivning 

og kravene i internationale standarder som ISO 14001.

Sauer-Danfoss har ikke tilsluttet sig FN’s Global Compact og udgiver ikke en 

samlet Corporate Citizenship rapportering.

Biodiversitet
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Social ansvarlighed 
Etik og anti-korruption

Danfoss har i løbet af 2010 revideret sin Etikhåndbog, der indeholder etiske 

retningslinjer for samtlige medarbejdere i Koncernen. Der er sket en række 

stramninger i Etikhåndbogen, blandt andet for hvordan gråzonerne i for- 

bindelse med korruption og bestikkelse skal håndteres. For at sikre, at 

Etikhåndbogen efterfølges af handling, skal alle ledere med personaleansvar 

skrive under på, at de vil efterleve retningslinjerne i Etikhåndbogen og 

kommunikere indholdet til medarbejderne. Etikhåndbogen er sendt ud til 

samtlige 17.373 medarbejdere (ekskl. Sauer-Danfoss) i midten af december 

2010. Det har derfor ikke været muligt at sikre fuld implementering allerede  

i 2010, men 91% af lederne har tilkendegivet, at de vil efterleve retningslin-

jerne. De resterende underskrifter vil blive indsamlet i løbet af 1. kvartal 2011. 

På Danfoss’ fabrikker i Kina er de lokale ledelser allerede i november 2010 

trænet i Etikhåndbogens nye regler, og der er ved samme lejlighed gennem-

ført træning i anti-korruption. 

Uetisk adfærd

Forretningsetik kan ikke vurderes i form af de politikker og erklæringer, en 

virksomhed kommer med. Det er nødvendigt både at sikre implementering 

og efterfølgende måle, om implementeringen har været effektiv. Danfoss 

anvender derfor »People Manager Survey«, der gennem en række spørgsmål 

om forretningsetik, opsamler viden hos 2.040 ledere med personaleansvar.  

I alt har 1.888 ledere, svarende til 91,8% svaret . Disse svar viser, at i alt 36 med- 

arbejdere er blevet afskediget eller selv har valgt at forlade Danfoss på grund 

af uetisk adfærd i 2010. Dertil kommer fire afskedigelser, der ikke er rappor-

teret af »People Manager Survey«, men er indkommet gennem Danfoss’ 

Etiklinje. Det betyder, at det totale antal fyringer/frivillig fratræden på grund  

af uetisk adfærd har været 40 i 2010. Dette er en stigning i forhold til 2009.  

Det er en stigning i forhold til 2009, hvor antallet af fyringer på grund af uetisk 

adfærd var 29. 

Årsagen til de 40 afskedigelser eller frivillig fratræden på grund af uetisk 

adfærd er: Tyveri og uetisk omgang med virksomhedens midler (ni), mani-

pulation med timeregistrering (et), forsøg på bestikkelse (et), svindel med 

rejseafregninger og andre bilag (fire), interessekonflikter, hvor medarbejderen 

via relationer til andre virksomheder har bragt sig i en interessekonflikt med 

Danfoss (12), brud på Danfoss’ politikker (otte), grov og ukollegial adfærd (fire) 

og sager, der ikke let lader sig rubricere (en). I sager, hvor der er mistanke om 

bestikkelse, er det ofte vanskeligt at løfte bevisbyrden for den påståede 

bestikkelse eller forsøg derpå, men på trods af disse vanskeligheder finder 

Danfoss Koncernen det yderst vigtigt at efterforske sådanne forhold, idet der 

er tale om en overtrædelse af Danfoss Koncernens utvetydige retningslinjer 

på området, ligesom der er tale om strafferetlige forhold (i langt de fleste 

jurisdiktioner). Når den mistænkte konfronteres med mistanke om bestik-

kelse, vælger den pågældende ofte selv at sige op. Det konstaterede forsøg 

på bestikkelse er sket i Asien. 

 

Arbejdstid i Kina

Danfoss har tiltrådt FN’s Global Compact og har dermed forpligtet sig til at res- 

pektere ILO’s kernekonventioner om blandt andet arbejdstid. ILO (International 

Labour Organisation) er et organ under FN. Konventionen siger, at medarbejdere 

maksimalt må arbejde i 48 timer om ugen + 12 timers overarbejde over maksi- 

malt tre uger. 

Overtidsarbejde er en af de hyppigst forekommende overtrædelser af arbejds-

tagerrettigheder på det kinesiske arbejdsmarked. Derfor er arbejdstid et af de 
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forhold, der tages fat på, når Danfoss får foretaget eksterne Code of Conduct  

audits hos sine leverandører. 

Danfoss har i 2010 ladet tre af sine kinesiske virksomheder gennemgå en Danfoss 

Code of Conduct audit, hvor stikprøver af medarbejdernes arbejdstid i højsæ- 

sonen viste, at der var overskridelser af den makismalt tilladte arbejdstid på de tre 

fabrikker. Den ugentlige arbejdstid var henholdsvis 60 timer, 70 timer ugentligt 

og 86 timer om ugen. Der er lavet handlingsplaner for hver enkelt fabrik. 

For at sikre, at Danfoss har det fulde overblik over problemets omfang og  

årsagerne hertil, har der i slutningen af 2010 været holdt møde mellem samtlige 

Danfoss Kina’s fabrikschefer, den øverste ledelse i Danfoss Kina og Danfoss’ 

Corporate Citizenship & Compliance funktion. Her blev det klart, at det er 

nødvendigt at undersøge en række forhold yderligere, da emnet er komplekst. 

Danfoss har efter finanskrisen oplevet en vækst i Kina på over 50%. På trods  

af, at der er rekrutteret næsten 1.000 nye medarbejdere fra midten af 2009 til 

udgangen af 2010, har det ikke været muligt at rekruttere tilstrækkeligt mange 

til at dække behovet i højsæsonen. Det er en udfordring, at jobansøgere ser 

muligheden for at få adgang til overarbejde som en parameter, når de søger nyt 

arbejde. Særligt migrantarbejdere ønsker overarbejde, så de bliver i stand til at 

tjene mest muligt og vende tilbage til deres hjemegn hurtigst muligt. Der er 

igangsat en proces, der på sigt skal bringe arbejdstiden i Danfoss’ kinesiske 

virksomheder i overensstemmelse med ILO konventionerne og kinesisk lov.

 

Leverandørforhold
Menneskerettigheder i et virksomhedsperspektiv handler også om et godt og 

sikkert arbejdsmiljø. Danfoss er som global aktør ikke alene ansvarlig for egne 

handlinger, men har også et ansvar for de dele af vores leverandørkæde, hvor 

vi har kontraktmæssige aftaler og dermed direkte indflydelse. 

Danfoss har 4.259 leverandører, der leverer varer, der indgår i produktionen. 

Leverandørerne er placeret overalt i verden, og mange af dem opererer i om- 

råder, hvor menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder ikke som udgangs- 

punkt kan forventes at blive respekteret. Derfor har Danfoss gennem de 

seneste syv år arbejdet systematisk på at højne standarden i leverandørkæden. 

I 2010 har Danfoss styrket sin organisation for ansvarlig leverandørstyring ved 

at oprette to nye kontorer på Code of Conduct området. I hovedkvarteret er 

der oprettet et Code of Conduct Kompetence Center, hvor der udarbejdes 

strategier og tilbydes rådgivning og træning af den del af organisationen, der 

står for kontakten til leverandørerne. Kompetence Centrets primære opgave  

i 2010 har været oprettelse af Danfoss’ eget Code of Conduct audit kontor  

i Kina. Der er nu tre auditorer, som alle er blevet certificerede i forhold til den 

internationale standard for social ansvarlighed, SA8000. Samtidig har Danfoss 

etableret et tæt samarbejde med et eksternt auditorfirma, der er specialiseret  

i miljømæssige og sociale audit. Sammen med Danfoss’ interne auditkontor 

skal det eksterne auditorfirma i første omgang foretage audits hos leveran-

dører i Kina. 

Det nye samarbejde har i løbet af 2010 bevirket, at hele værktøjskassen med 

tilhørende processer er blevet gennemgået og tilpasset. Det har betydet øget 

træning og øget fokus på leverandøraudit i organisationen. 

Alle leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct med regler for 

socialt og miljømæssigt ansvar, og eksisterende leverandører skal underskrive 

Code of Conduct i forbindelse med kontraktfornyelse eller en opdatering af 

den gældende version. I 2010 er Danfoss Code of Conduct blevet underskrevet 

af 864 leverandører globalt. 

I nogle lande er den miljømæssige og sociale standard lavere, end den er 

andre steder. Leverandørerne lægges derfor ind i en risikoeffekt matrix, hvor 

den ene akse udgøres af et geografisk bestemt risikoniveau, og den anden 

akse udgøres af størrelsen af indkøbet hos leverandøren. Leverandørens 

placering i risikoeffekt matrix’en bestemmer, hvor ofte den enkelte leveran- 

dør skal auditeres.

Danfoss Koncernens centrale database over Code of Conduct audit viser,  

at i alt 429 leverandører fra højrisiko lande, 201 fra mellemrisiko og 1.508 

fra lavrisiko lande har skrevet under på Danfoss Code of Conduct. Der er 

foretaget audit hos 38% af leverandørerne i højrisiko lande, 18% af leveran-

dørerne i mellemrisiko lande og 5% af leverandørerne i lavrisiko lande. 

De typiske problemområder ved leverandøraudit er dårlige sikkerhedsfor-

anstaltninger i form af manglende nødudgange og brandslukningsudstyr, 

mangel på personligt beskyttelsesudstyr samt forkert behandling og op- 

bevaring af farlige materialer såsom kemikalier og udledning af spildevand. 

Der udarbejdes i forbindelse med audit altid en handlingsplan, hvor leveran-

døren forpligter sig til at få rettet op på forholdene. Herefter følger Danfoss  

op på, om forbedringerne er sket. Hvis den aftalte tidsfrist ikke overholdes,  

kan den pågældende virksomhed ikke længere være leverandør til Danfoss. 

I Kina viser audits ofte problemer med lønniveau og for mange overarbejds-

timer. Lønniveauet kan der hurtig rettes op på, men det tager tid for en leve- 

randør at få reduceret antallet af overarbejdstimer, så medarbejderen arbejder 

i forhold til den gældende lovgivning. For at dette kan lade sig gøre, skal  

der enten ske flere ansættelser eller ske en effektivisering af produktion eller 

processer. Det skal leverandøren have tid til.

Det kan generelt tage tid at få rettet op på forhold, der viser sig ikke at være  

i orden, men det afgørende er, at leverandøren viser villighed til at løse pro- 

blemer. Hvis dette ikke er tilfældet, ønsker Danfoss ikke at fortsætte samarbej-

det med leverandøren. Således har Danfoss netop besluttet at afbryde 

samarbejdet med en stor leverandør, der forhalede processen med Code of 

Conduct og ikke viste villighed til at arbejde i samme retning som Danfoss. 
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Forhold til samfundet
Danfoss Medarbejderfond 

Danfoss Medarbejderfond er en social fond, der har til formål at yde hjælp  

i form af rådgivning og økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss A/S, 

Bitten og Mads Clausens Fond, associerede selskaber i Danmark eller  

danske datterselskaber under disse. Det betyder, at bl.a. Sauer-Danfoss ApS  

og	Danfoss	Universe	A/S	er	omfattet.

Medarbejderfonden har i 2010 behandlet ca. 300 sager, og ydet en samlet 

økonomisk hjælp på ca. 3 mio. DKK, hvilket er samme beløb som tidligere 

år. Mange af sagerne har omhandlet dårlig økonomi i forbindelse med 

afskedigelse, opløst parforhold eller strengere lånevilkår i bankerne. 

Medarbejderfondens advokatordning, der sikrer alle medarbejdere  

mulighed for juridisk bistand med tilskud fra Fonden, har behandlet  

ca. 300 henvendelser. 

Fabrikant Mads Clausens Fond 

Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet i 1960 og har således i 2010 

kunnet fejre sit 50 års jubilæum. Fonden har til formål at yde støtte til alment 

velgørende projekter og har igennem tiden uddelt, hvad der i dag svarer til 

356 mio. DKK. Støtten er først og fremmest uddelt i lokalområdet omkring 

fabrikken i Nordborg, men i takt med Danfoss’ ekspansion og globalisering er 

støtteområdet udvidet til også at omfatte Danfoss’ øvrige lokaliteter i ind- og 

udland. Fonden yder blandt andet støtte til uddannelse og forskning, idræt, 

kunst og kultur samt forskellige velgørende organisationer. En årlig bevilling  

går til driften og vedligeholdelsen af Havnbjerg Mølle ved Nordborg. Møllen, 

som er åben for publikum, blev oprindeligt købt og restaureret af fabrikant 

Mads Clausen.

Fabrikant Mads Clausens Fond har i 2010 uddelt 20,2 mio. DKK fordelt på  

412 modtagere. De 10 mio. DKK blev uddelt for at markere fondens 50 års 

jubilæum, og støtten – hvoraf de mindste portioner var på 250.000 DKK  

– gik til lokale projekter for undervisning, helse, kultur og idræt. Flere børne- 

og ungdomsinstitutioner blev tilgodeset, heraf to i udlandet. 

I Slovenien modtog et behandlingscenter for børn med lungesygdomme  

og psykiske problemer støtte til rideterapi, og i Mexico modtog en skole for 

fattige børn støtte til overdækning af et udendørs idrætsareal.

Andre vigtige uddelinger i årets løb er gået til ofrene for naturkatastrofer rundt 

om i verden. 200.000 DKK blev sendt til hhv. Haiti og New Zealand, som 

begge var udsat for kraftige jordskælv, samt til Pakistan, hvor en stor del af 

landet blev ramt af voldsomme oversvømmelser.

Fabrikant Mads Clausens Fond har sat solide spor i både indland og udland 

gennem 50 år. Men der er langt fra de første små donationer skrevet ind med 

sirlig håndskrift i de tidligste kassebøger til nu, hvor enkeltdonationer på flere 

millioner ruller af sted. De seneste fem år er der blevet uddelt tocifrede 

millionbeløb til velgørende formål årligt. Og bidrag til sundhed, uddannelse 

og forskning topper jævnligt listen. 

Fondens formue er på omkring 50 mio. DKK. Det årlige afkast er 3-4 mio. DKK., 

men derudover gives årlige bidrag fra Bitten og Mads Clausens Fond, som ejer 

omkring halvdelen af aktierne i Danfoss A/S. Det betyder, at de årlige dona- 

tioner i alt ligger på typisk 10-15 mio. DKK.

Der uddeles donationer fem gange om året. I alt modtages hvert år omkring 

1.000 ansøgninger, hvoraf ca. 350 får støtte.

Bitten og Mads Clausens Fond

Uagtet	at	Bitten	og	Mads	Clausens	Fond	ikke	modtager	ansøgninger	i	normal	

forstand, så donerer denne fond, hvis væsentligste funktion er at fungere som 

ejer af Danfoss Koncernen, årligt store beløb til støtte for særligt Sønderjylland. 

De seneste ti år har Bitten og Mads Clausens Fond bidraget med ca. 800 mio. DKK 

til større og mindre projekter.

Fabrikant Mads Clausens Fond Medarbejderfonden

Sundheds-
behandling 0,5%

Økonomi 23,5%

Sygdom/tandlæge 
m.m. 13,7%

Skilsmisse/opløst
parforhold 18,1%

Psykolog 
1,5%

Misbrug
0,3%

Konfirmation 8,3%

Flytning
10,9%

Efterskole
8,5%

Begravelses-
hjælp 7,5%

Andet 7,2%

Kunst og kultur
37,8%

Forskning og 
undervisning 18,4%

Hospitaler, institutioner, 
helse 18,7%

Fritid og sport
15,1%

Udland 10%

LEDELSESBERETNING



17

Mennesker
Fokus på vækst og implementering  

af ny strategi 

Indsatsen på personaleområdet var i 2010 på 

mange måder præget af den fornyede fremgang, 

Danfoss oplevede efter den voldsomme krise  

i 2009. Det stærkt stigende aktivitetsniveau, en 

reorganisering af de fremtidige kerneforretninger 

og den øvrige implementering af en ny strategi 

har betydet mange nye krav til organisationens 

ledere og medarbejdere.   

Rekruttering og talentudvikling

Efter en periode med ganske voldsomme og 

beklagelige afskedigelser begyndte Danfoss  

i løbet af 2010 atter at ansætte nye medarbejdere  

i takt med, at efterspørgselen af koncernens pro- 

dukter og løsninger steg. Specielt på vækstmarke-

derne i Brasilien, Rusland, Indien og Kina var 

væksten meget stor, hvilket også betød, at der 

særligt på disse markeder kom mange nye 

medarbejdere til. 

Det samlede medarbejdertal for Danfoss (ekskl. 

Sauer-Danfoss) faldt til 17.373 mod 19.623 året  

før. 2.913 medarbejdere fik ny arbejdsgiver da  

Danfoss i efteråret solgte sin husholdningskom-

pressorforretning til tyske Aurelius. Samtidig har 

Danfoss outsourcet en række servicefunktioner,  

hvilket har betydet, at 209 medarbejdere ikke 

længere optræder på Danfoss’ lønningsliste, uagtet 

at de fortsat har deres daglige gang og arbejde 

hos Danfoss. 

I alt har Danfoss i løbet af 2010 ansat 3.291 nye 

medarbejdere, som følge af øget aktivitet i for- 

retningen. De fleste nye medarbejdere kom  

til i anden halvdel af 2010, og medarbejdertallet  

er steget mest uden for Europa.

I løbet af året er antallet af medarbejdere, der har 

valgt at forlade Danfoss, steget fra 3,8% i 2009 til 

5,2% i 2010. Det har været stigende gennem 2010  

i takt med, at arbejdsmarkedet generelt er blevet 

forbedret. Da Danfoss oplever en fornuftig vækst, 

har vi derfor en udfordring i både at fastholde 

vores nuværende, dygtige medarbejdere og 

tiltrække nye.  

I oktober 2010 gennemførte Danfoss sin årlige 

Medarbejderundersøgelse. Med en svarprocent  

på 89 var det tydeligt, at medarbejderne ønskede 

at medvirke til fortsat udvikling af Danfoss.  

 

 

 

De laveste scorer opnåede Danfoss på ledelses-

kvalitet og udvikling af medarbejderne. Det er 

derfor logisk disse områder, der vil blive sat ekstra 

fokus på i de kommende år.

For at kunne tilfredsstille behovet for nye ledel- 

sestalenter i vores globale forretninger blev det  

i 2010 besluttet at fordoble indtaget af yngre 

medarbejdere i Danfoss Postgraduate Program, 

der er et 2-årigt indslusningsprogram for specielt 

udvalgte talenter med en kandidatuddannelse. 

Programmet omfatter et turnusforløb, således at 

de udvalgte talenter i løbet af en toårig periode 

kommer i berøring med flere dele af koncernen 

såvel geografisk som funktionelt. 
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Klarhed om roller og ansvar

Implementeringen af Danfoss’ nye strategi har betydet en ny dagsorden for 

personaleområdet. Det gælder naturligvis prioritering af relevante indsats-

områder i implementeringen af strategien, men også hvad angår organiserin-

gen af arbejdet. Det er således blevet besluttet, at hovedparten af de konkrete 

HR-aktiviteter skal ske så tæt på medarbejderne som muligt og være styret af 

konkrete behov i de enkelte forretninger. 

Derfor er HR-området blevet reorganiseret, således at en central HR-bestyrelse 

med deltagelse af HR-lederne fra de enkelte divisioner træffer beslutninger 

om fælles indsatsområder.

  

I den overordnede forretningsplan frem mod 2015 er et af de kortsigtede 

fokusområder »ønsket om at optimere de grundlæggende HR-processer«

og således skabe et mere solidt fundament for styringen og driften af  

HR-processerne i den globale organisation. Derfor har der i 2010 været fokus 

på afklaring af roller og ansvar i den nye HR-organisation. Der er samtidig truf-

fet beslutning om samkøring af lønreguleringsprocessen globalt og indførelse 

af elektroniske systemer for håndtering af lønregulering og målaftaler, ligesom 

der er startet en målrettet evaluering af lederne i organisationen med henblik 

på at vurdere nuværende ledere og lederteams samtidig med, at der skabes 

grundlag for at kunne identificere potentialet i forhold til morgendagens 

ledere.

Klarhed om forventninger til Performance

»People Review« er navnet på den evalueringsproces, der blev startet i 2010 

med henblik på at dele indsigten om ledere og deres potentiale på tværs af 

Danfoss for bl.a. at kunne identificere fremtidens ledere og for umiddelbart at 

sikre, at Danfoss har de rette personer på de rette pladser. Review-processen 

tager udgangspunkt i en fælles drøftelse i alle ledergrupper, og hvor alle 

direkte rapporterende ledere er til en fortrolig, tværgående evaluering.  

På den måde skabes et nuanceret billede af hver enkelt leders evner med  

hensyn til både performance og potentiale. 

I 2010 har alle ledere på de øverste niveauer været evalueret, startende med 

den udvidede direktion og derefter videre i organisationen. 

For fortsat at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere samtidig 

med, at der yderligere skal fremmes en performance kultur i Danfoss, fort- 

satte vi i 2010 med at indføre et globalt Performance Reward program for  

alle funktionærer. Programmet betyder, at alle funktionærer fremover vil blive 

belønnet i forhold til deres opfyldelse af udvalgte mål på både forretnings-, 

team- og individuelt niveau. Programmet, der indfases over en 3-årig periode 

(2009-2011), har også til formål at tilpasse lønstrukturen i forhold til de lokale 

og regionale markeder, hvor Danfoss har forretningsaktiviteter. Dette betyder 

også, at den variable lønandel kan være forskellig afhængig af såvel organisa-

torisk niveau som geografisk tilhørsforhold. 

Danfoss arbejder for ligestilling

Dansk Industri og den danske minister for ligestilling har sammensat et ambassa- 

dørkorps bestående af fremtrædende topchefer, som gennem det næste år skal 

arbejde for at få flere kvinder ind i ledelse og bestyrelse i danske virksomheder. 

Danfoss’ koncernchef Niels B. Christiansen er udpeget som ligestillingsambassa-

dør sammen med 9 andre topchefer fra erhvervslivet, politiet og forsvaret.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Danfoss ser et godt og sikkert arbejdsmiljø som en af forudsætningerne for  

at drive en sund og effektiv virksomhed.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er integrerede bestanddele i alt, virksomheden 

foretager sig. Det gælder hos kunderne, ved design og fremstilling af pro- 

dukter og i vedligehold af bygninger og anlæg. Det ligger dybt i virksom-

hedens kultur at sikre, at alle medarbejdere trives og ikke risikerer at komme  

til skade på arbejdet. 

Alle selskaber i Koncernen sætter arbejdsmiljø og sikkerhed højt på dags-

ordenen. Det kræver Danfoss’ miljø- og arbejdsmiljøpolitik, der beskriver en 

række emner og indsatsområder, den enkelte forretningsenhed skal arbejde 

med. Politikken fastlægger, at Danfoss’ forretningsaktiviteter skal planlægges 

og udføres under hensyntagen til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og 

omgivelserne. 

Omkring en tredjedel af Danfoss’ fabrikker i hele verden er certificeret efter 

arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001, mens resten har arbejdsmiljø og 

sikkerhed som en integreret del af miljøarbejdet efter ISO 14001 standarden.

Arbejdsulykker 

Antallet af arbejdsulykker i Danfoss er faldet siden 1999, hvor ulykkesfrekven-

sen	var	over	28.	I	2010	var	frekvensen	12,8	mod	15,5	i	2009.	Ulykkesfrekven-

sen beregnes som antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer.

Danfoss har i 2010 haft 184 ulykker med mindst én dags fravær. De tilskade-

komne medarbejdere var i alt fraværende i 4.697 dage, hvilket svarer til et 

gennemsnitligt fravær på 25 dage pr. ulykke. I 2009 var det gennemsnitlige 

fravær på 20 dage, så ulykkerne i 2010 har været lidt mere alvorlige end  

året før.

Fabrikken i Glamsbjerg, Danmark, Danfoss Semco A/S i Danmark samt  

Danfoss LPM i Polen havde alle en ulykkesfrekvens over 45. Danfoss  

Commercial Compressors i Frankrig har et fravær som følge af ulykker,  

som er ca. 10 gange højere end Danfoss’ gennemsnit på 2,6 timer per  

1.000 arbejdstimer. Der vil blive gjort en særlig indsats for at nedbringe 

ulykkesfrekvensen og fraværet for denne fabrik.

59% af ulykkerne i 2010 har været mindre alvorlige med fravær på under  

ti dage, hvilket er lidt mindre end i 2009. De resterende ulykker er af mere 

alvorlig karakter, hvor fraværet har været mere end ti dage. Af disse mere 

alvorlige ulykker har 49 ulykker medført, at medarbejderen har været 

fraværende i mere end 20 arbejdsdage.

Hænder og fingre er fortsat de mest udsatte kropsdele med 91 ulykker.  

Det svarer til knap halvdelen af ulykkerne. 11% af ulykkerne har givet skader  

i hovedet mens ben/fødder og resten af kroppen hver står for henholdsvis  

21% og 19% af ulykkerne. Disse fordelinger er stort set uændret fra tidligere år.

Overtrædelser af arbejdsmiljølovgivning

Der er i 2010 ikke registreret overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor 

de lokale myndigheder har givet påbud. 

LEDELSESBERETNING
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Produkter
Danfoss er i færd med at tage det næste skridt  

på kvalitetsområdet. Inspirationen kommer fra 

bilindustriens kvalitetsstandard ISO/TS16949, der 

med fokus på kunder og processer vil sikre, at 

Danfoss lever op til kundernes forventninger til 

kvalitet og give kunderne en ensartet kvalitets-

oplevelse, uanset hvilken del af Danfoss, de 

handler med. Mange af Danfoss´ helt store kunder 

køber produkter fra flere af Danfoss´ divisioner, og 

de efterspørger i stigende grad den pålidelighed, 

som TS16949 understøtter. Som led i Danfoss´ nye 

strategi, »Core & Clear«, har vi formuleret et klart 

løfte til kunderne om, at vi vil være en pålidelig 

leverandør, og det løfte vil TS16949 hjælpe os  

med at indfri inden udgangen af 2015, hvor alle 

Danfoss´ kerneforretninger skal anvende standar-

den systematisk og på globalt plan. 

Det handler om at udvikle kapable og robuste 

processer, så vi sikrer levering af produkter og 

services af høj kvalitet. Dette afhænger af en 

indgående forståelse af vores kunders krav og en 

resolut og hurtig adfærd, hvis kvalitetsproblemer 

mod forventning alligevel skulle opstå. Ved 

konstant at tilegne sig og anvende bedste praksis 

og udvise en grundig og resolut forståelse for 

vores kunders krav, vil det hjælpe Danfoss til at 

reducere de omkostninger, som dårlig kvalitet 

medfører, når et produkt ikke har det kvalitets-

niveau, der er forventet.

Rækker ud over produktionen

TS16949 handler dog ikke kun om produktion. 

Udvikling	af	kapable	og	robuste	processer	samt	

resolut og hurtig adfærd stiller krav til alle led  

 

i værdikæden og kommer derfor også til at betyde 

nye krav til Danfoss´ underleverandører og til 

Danfoss´ kundeservice og klagehåndtering. 

Danfoss Business System (DBS) skal i samarbejde 

med divisionerne sikre udbredelse af TS16949  

i Danfoss. Processerne og værktøjerne vil blive 

indarbejdet i de eksisterende DBS programmer, 

således at divisionerne i prioriteret rækkefølge vil 

kunne begynde at bruge dem allerede fra starten 

af 2011.
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Klima
Klimaændringer udgør en væsentlig udfordring for Danfoss og resten af ver-

den. Enhver virksomhed bruger energi i sine aktiviteter – herunder energi, der 

anvendes til at transportere medarbejdere og produkter, og derfor har ethvert 

produkt og alle serviceydelser en energimæssig konsekvens. 

Klimaforandringer er anerkendt som en af nutidens største samfundsmæs- 

sige udfordringer. Den energi, der anvendes af virksomhederne bidrager til de 

udledninger af drivhusgasser, der forårsager klimaændringerne, og enhver 

ansvarlig virksomhed har derfor brug for ambitiøse mål om at reducere 

emissionerne. 

Det er Danfoss’ mål at bidrage mest muligt til den globale reduktion af CO2 

udledning fra energiforbrugende processer og installationer. Samtidig skal 

Danfoss’ produkter spare energi hos kunden. 

Vi ønsker at bruge vores viden og produkter til at reducere Danfoss’ egen 

udledning af drivhusgasser fra produktion og transport.

Mere end 75 års erfaring i at bruge naturens ressourcer effektivt

Danfoss’ tre nøglekompetencer er opvarmning af bygninger, køleteknik og 

styring af energiforbruget i elektriske motorer. Med det som udgangspunkt 

afsøger vi konstant nye områder, hvor vi kan hjælpe med at få hverdagens 

teknik til at fungere endnu mere effektivt. Fjernvarme, varmepumper, 

gulvvarmesystemer, solenergi, nedkøling af madvarer i supermarkeder, 

aircondition samt styring og kontrol af processer er blot udvalgte eksem- 

pler på højaktuelle forretningsområder, der udspringer af vores nøgle- 

kompetencer, og hvor der er energi at spare med de rigtige løsninger.

I Danfoss har vi den enkle filosofi, at penge sparet gennem et reduceret energi- 

forbrug i dag, er penge, der letter investeringerne i grønne forbedringer på 

længere sigt. Og løsningerne til energibesparelser er der allerede. Med 

eksisterende og velafprøvet teknologi kan vi skære toppen af energiforbruget 

her og nu i en række sektorer og samfundsområder. 

Med penge fra besparelser i hånden har vi som samfund de bedste mulig-

heder for at bevæge os i en grønnere retning – for klodens, vores børns og 

den fortsatte velstands skyld.

De tekniske løsninger på klimaudfordringen er klar, så der er ingen grund til  

at vente. Danfoss hjælper andre virksomheder med at spare energi og tager 

også sin egen medicin. 

Siden Danfoss blev grundlagt i 1933, har virksomheden arbejdet med effektiv 

udnyttelse af naturens ressourcer. Vores produkter sparer på energien, og vi 

har produceret dem med omtanke. Men potentialet er stadig stort – både 

ude i verden, hvor Danfoss’ løsninger kan spare milliarder af ton CO2 , hvis de 

bliver fuldt udbredt, og internt i Danfoss, hvor vi kan blive bedre til at udnytte 

potentialet.

Eksempler på løsninger til klima- og energiområdet

Danfoss har en bred vifte af teknologiske løsninger, der sparer energi i bl.a. 

bygninger og industrielle processer verden over. Større brug af velafprøvede  

løsninger som disse kan spare milliarder af ton CO2 og hjælpe med at be-

kæmpe klimaændringerne:

1 million ton CO2 spares hvert år med de Danfoss Turbocor kompressorer, 

der er installeret i kommercielle bygninger over hele verden. Dog har langt 

mindre end 1% af bygningerne systemer med denne form for kompressor  

i dag. 950 millioner ton CO2 kunne spares om året, hvis alle kommercielle 

bygninger	alene	i	USA	havde	indeklimasystemer	med	olie-frie	kompressorer	

med variabel hastighed. 

113 millioner ton CO2 spares om året i Europa i fjernvarmesystemer, der 

leverer 9-10% af varmebehovet. 517 millioner ton CO2 kunne spares om 

året, hvis Europa fordoblede sin brug af fjernvarme til 18-20% og kombi-

nerede det med øget brug af vedvarende energikilder.

33 millioner ton CO2 spares hvert år af de mere end 3,5 millioner frekvens-

omformere fra Danfoss, der er installeret i hele verden. 70-80% af nye 

industrielle elektriske motorer spilder energi ved ikke at bruge frekvens- 

omformere til styring, og dette tal er endnu højere for allerede installerede  

motorer. 

Klimastrategien

Danfoss vil tilstræbe at mindske virksomhedens CO2 udledning mest muligt 

under hensyntagen til vores fortsatte konkurrenceevne, produkternes kvalitet 

og virksomhedens økonomi. 

Danfoss ønsker at medvirke til reduktion af den globale opvarmning. Dette 

skal ske gennem reduktion af virksomhedens egen udledning og gennem 

øget salg af produkter, løsninger og serviceydelser fra Danfoss Climate & 

Energy.

Danfoss’ klimastrategi betegnes 3×25 og betyder, at Danfoss vil reducere den 

absolutte udledning af CO2 med 25% og samtidig øge andelen af CO2 neutral 

energi med 25% inden 2025.

Målet er i absolutte tal og uafhængigt af, at Danfoss’ aktiviteter forventes at 

stige markant de kommende år. Baseline for reduktionen er CO2 udledningen 

i 2007.

Involvering i det globale klimaarbejde

Danfoss har i 2010 igen været aktivt involveret i forskellige klimaarrangemen-

ter op til og under FN’s COP16 konference i Cancún, Mexico, i december 2010, 

med det formål at accelerere salget af løsninger til reduktion af klimapåvirk-

ningerne.

Danfoss sponsorerede en Global Green Growth konference i København såvel 

som World Climate Summit, den største forretningskonference under COP16. 

Derudover deltog Danfoss også i Green Solutions i forbindelse med COP16, 

hvor førende virksomheder i den private sektor viste sine klimaløsninger frem 

og udvekslede ideer.

Ved at deltage i paneldiskussioner og dialoger med andre ledere fra virksom-

heder, regeringer og den finansielle verden har Danfoss været med til at 

synliggøre det store uudnyttede potentiale, som eksisterende energieffektive 

løsninger har, og hvad der skal til for bedre at udnytte dette potentiale. 
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Klimamæssige udfordringer

Danfoss har siden 2009 rapporteret virksomhedens klimaaktiviteter og 

udledning af drivhusgasser til Carbon Disclosure Project’s Supply Chain 

Program, hvor de virksomheder, der tilslutter sig Supply Chain programmet, 

kan opnå et sammenhængende overblik over forsyningskædens udledninger, 

samtidig med at disse offentliggøres til hjælp for andre virksomheder. 

Danfoss rapporterede i 2010 om virksomhedens klimastrategi, udledninger  

af drivhusgasser samt de udfordringer, som virksomheden forventer at stå 

overfor i de kommende år. Information om Danfoss’ rapportering kan findes 

på www.danfoss.com.

Danfoss har i forbindelse med indrapporteringen til Carbon Disclosure  

Project identificeret en række væsentlige klimarelaterede udfordringer.

Carbon footprint mærkning af produkter

Danfoss møder stigende krav fra kunder og myndigheder om Carbon foot- 

print mærkning af produkter eller tilbundsgående analyser af produkters 

klimapåvirkning. Det kan ofte være forbundet med vanskeligheder at svare 

fyldestgørende på meget detaljerede forespørgsler, idet oplysninger om 

materialer og processers indflydelse på klimaet ikke er tilgængelige i hele 

forsyningskæden.

Danfoss finder det vigtigt, at vi er i stand til at besvare henvendelser fra 

eksterne interessenter, der vil vide noget om produkters miljø- eller klima-

påvirkning. Derfor sætter vi fokus på etablering af en global platform for 

vurdering af produkters miljø- og klimaforhold, der kan give svarene på en 

række af de spørgsmål, kunder og myndigheder stiller.

Dette arbejde er startet i efteråret 2010 og skal sikre, at vi fortsat kan indtage 

en førende position for bæredygtighed.

Forsyningssikkerhed

Mangel på råvarer og materialer, der bliver utilgængelige på grund af vejr- 

forhold eller andre klimarelaterede ændringer, kan blive en udfordring for 

Danfoss. 

Dramatiske prisstigninger på transport, råvarer og energi kan påvirke 

virksomhedens evne til at fremstille globalt, og derfor følger vi opmærk-

somt med i den globale udvikling for at kunne reagere rettidigt på disse 

udfordringer.	Vi	følger	blandt	andet	Raw	Materials	initiativet	fra	EU	for	at	

forberede virksomheden på ændrede forsyningsbetingelser for råvarer. 

 

Danfoss’ egen CO2 udledning

I 2010 har alle fabrikker opgjort, hvilke kilder deres forbrug af energi kommer 

fra, som f.eks. vind, biomasse eller vandkraft. Det er en væsentlig forudsætning 

for at kunne beregne koncernens samlede udledning af drivhusgasser. 

Derfor er det også muligt for Danfoss at beregne udledningen af CO2 for hver 

enkelt fabrik. Som grundlag for beregningerne er anvendt de data fra World 

Ressource Institute, som FN’s klimapanel (IPCC) anvender i sine rapporter. 

Danfoss solgte eller lukkede i 2010 en række fabrikker i Frankrig, Tyskland, 

Slovenien,	Slovakiet,	Kina	og	USA.	Derfor	korrigeres	basisårets	udledning	for	

køb og salg af aktiviteter i henhold til vejledningen i Greenhouse Gas Protocol. 

Basisårets udledning er derfor korrigeret fra 178.000 ton til 121.000 ton CO2 .

Klimastrategien fastlægger et absolut reduktionsmål på ca. 1,4% om året, 

hvilket vil sige, at Danfoss’ udledning af CO2 i 2010 forventeligt skulle ligge 

4% under udledningen i basisåret 2007 svarende til 116.000 ton CO2. 

I 2010 udledte Danfoss omkring 137.000 ton CO2 fra koncernens forbrug 

af elektricitet og varme. Kilderne til denne udledning er både direkte (egne 

anlæg til produktion af el og varme) og indirekte (køb af el og varme hos 

eksterne producenter). 

Elforbruget står for 76% af koncernens samlede udledning af CO2 svarende 

til 105.000 ton i 2010, mens der udledes ca. 32.000 ton CO2 fra de energikilder, 

der benyttes til opvarmning. 

Udledningen	i	2010	var	således	21.000	ton	CO2 højere end målet svarende 

til 18%, hvilket skyldes en række faktorer. Aktivitetsniveauet i de kinesiske 

fabrikker steg voldsomt i 2010 med kraftigt stigende energiforbrug til følge. 

En væsentlig del af den energi, der bruges på fabrikkerne i Kina, produceres 

på kulfyrede kraftværker, hvor udledningen per produceret kWh er høj, og 

derfor var stigningen i CO2 udledningen på mere end 30% i 2010. 

Aktivitetsniveauet	på	flere	andre	fabrikker	i	blandt	andet	i	Mexico	og	USA	 

steg mere end, hvad de løbende energispareprojekter var i stand til at 

indhente, og derfor må det desværre konstateres, at målet for reduktion 

af CO2 udledningen fra produktion langt fra er nået i 2010. 

Der sættes derfor ind med en målrettet indsats for at reducere udledningen  

i de kommende år. 

 

Detaljerede oplysninger om udledningen af CO2 og andre drivhusgasser 

findes i tabellerne på side 134 samt på www.danfoss.com.
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Miljø
Danfoss er en global virksomhed, og vi tager et 

socialt- og miljømæssigt ansvar i de lande, hvor 

koncernen er aktiv. Det betyder, at vi vil forebygge 

forurening og fjerne uønskede påvirkninger af 

miljøet, at vores indsats skal resultere i løbende 

og målbare forbedringer af miljø og klima, samt 

at vi vil tage de nødvendige hensyn til det enkelte 

menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne.

Alt sammen sat i et forretningsmæssigt perspektiv, 

så vi gør en indsats der, hvor det giver de bedste 

resultater for virksomheden, kunderne, medarbej-

derne og det omgivende samfund.

Koncernens politikker for arbejdsmiljø, miljø og 

social ansvarlighed sikrer høj ledelsesmæssig fokus 

på overholdelse af nationale og internationale 

retningslinjer og erklæringer. 

Vores påvirkning af miljøet

I det følgende gennemgås de mest betydende indi- 

katorer for Danfoss’ ressourceforbrug, affald, kemiske 

stoffer og lignende. De væsentligste indikatorer 

kommenteres. Der henvises til GRI-tabellen og 

tabellen over væsentlige miljø-parametre bagest  

i årsrapporten for yderligere oplysninger om 

Danfoss’ miljøpræstation.

Råvarer og hjælpematerialer 

Danfoss’ forbrug af råvarer består primært af metal- 

ler, plast, elektronik og emballage. 

Koncernens samlede råvareforbrug er faldet med 

35% sammenlignet med 2009. Det skyldes pri- 

mært salget af Danfoss Household Compressors, 

der i 2009 stod for halvdelen af Danfoss’ råvarefor-

brug. Fraregnes de solgte fabrikker, er Danfoss 

forbrug af råvarer steget med 31%, hvilket afspejler 

den generelle vækst i Danfoss efter den globale 

finansielle krise.

Råvaremængderne fremgår af tabellen på side 134. 

I produktionen indgår en række nødvendige 

hjælpematerialer, som ikke indgår i det færdige 

produkt. Disse er typisk skæreolier og kølemidler 

samt materialer til vask og rengøring af emner.

Til køling og smøring ved metalbearbejdning blev 

der i 2010 brugt 311 ton skæreolie. I forhold til 

2009 er det en stigning på 19%, korrigeret for 

salget af Danfoss Household Compressors.

Energi

Elektricitet udgør med 54% af Danfoss’ samlede 

energiforbrug den største energikilde. Forbruget  

af elektricitet er steget ca. 10% i forhold til 2009.

18% af det samlede elforbrug kommer fra ved- 

varende kilder som sol, vand, vind og biomasse. 

Elektricitet fra A-kraft tegner sig for 13% af kon- 

cernens forbrug, mens resten kommer fra fossile 

kilder som kul, olie og gas. Kul er fortsat den største 

kilde til fremstilling af elektricitet med 45% af det 

samlede elforbrug.

99% af energiforbruget til opvarmning kommer fra 

fossile kilder. Naturgas tegner sig her for langt den 

største andel.

Kemiske stoffer

Danfoss anvender en række kemiske stoffer i pro- 

dukter og produktionsprocesser. En række stoffer 

klassificeret som potentielt skadelige, men alle 

stoffer håndteres, så medarbejdere og miljø ikke 

udsættes for unødige påvirkninger.

Mængden af KRAN-stoffer (kræft- eller allergifrem-

kaldende, reproduktionsskadende eller neurotox-

iske) er steget 35% i forhold til 2009, men i forhold 

til 2008 er mængden noget lavere. Størstedelen af 

stigningen er sket på fabrikken i Mexico, men da 

fabrikkens forbrug af råvarer i 2010 steg med 52%  

i forhold til 2009, er der her tale om et relativt fald 

i mængden af KRAN-stoffer.

Mængden af organiske opløsningsmidler steg kun 

7%, selvom råvareforbruget generelt steg 31%.

Produkter og miljø

Potentielt skadelige stoffer er stoffer og materialer, 

der kan være skadelige for medarbejdere eller 

miljøet. Stofferne bruges i fremstillingen af pro- 

dukter, og hvis de ikke umiddelbart kan und- 

væres eller erstattes, skal de udnyttes så effektivt 

som muligt, og der skal træffes foranstaltninger 

til beskyttelse af medarbejdere og miljø. 

Danfoss’ Negativliste er hjørnestenen i bestræ- 

belserne for at reducere brugen af potentielt 

skadelige stoffer. Negativlisten er endvidere en 

vigtig retningsgiver i forbindelse med udviklingen 

af produkter, således at uønskede stoffer hverken 

anvendes i produktionen eller i Danfoss’ produkter. 

Danfoss’ Negativliste udvides løbende og for at 

holde både interne og eksterne interessenter 

opdateret med de seneste ændringer og krav, 

har Danfoss i 2010 taget en abonnementsservice  

i brug, hvor alle leverandører skal tilmelde sig på 

Danfoss’ hjemmeside for at modtage opdateringer 

af Negativlisten. 

Negativlisten blev i 2010 udgivet i en version, som 

gør det langt mere fleksibelt for leverandører og 

Danfoss’ indkøbs- og udviklingsafdelinger at lave 

hurtige søgninger, opslag og krydscheck i forhold 

til de kemikalier, der bruges internt eller af leveran- 

dører.

Der er også udarbejdet en kortfattet version, som 

leverandøren får udleveret.

Danfoss har etableret et internt netværk, som skal 

sikre, at Danfoss’ produkter og produktion lever op 

til	EU’s	omfattende	kemikaliereform	REACH,	og	på	

den måde bidrager Danfoss til at styrke kundens 

forretning, idet det sikres, at de såkaldte kandi-

datlistestoffer ikke findes i Danfoss’ produkter, at 

kundehenvendelser besvares rettidigt, og at 

Danfoss ikke importerer kemikalier fra lande uden 

for	EU	eller	fremstiller	produkter	med	utilsigtet	

frigivelse af kemikalier. Netværkets arbejde og 

kompetenceniveau sikres gennem vejledning  

og træning fra Danfoss Corporate Citizenship & 

Compliance.

Overtrædelser af arbejdsmiljølovgivning

Der er i 2010 registreret 20 overtrædelser af 

miljølovgivningen, hvor de lokale myndigheder 

har givet påbud eller hvor fabrikkerne selv har 

konstateret overskridelser. 
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Det betaler sig at være bæredygtig

I	april	2010	modtog	Danfoss	Power	Electronics	i	Milwaukee,	USA,	en	»Go Green« leverandørpris 

fra kunden Ingersoll-Rand for sin indsats for at reducere og genbruge materialer på kundens  

fabrik	i	Lexington,	USA.	Genbrugsprojektet	begyndte	som	en	udfordring	om	at	mindske	det	pap-	 

og træaffald, som er til overs fra pakningen af Danfoss produkter, der sendes til Lexington. Samtidig 

er der god økonomi i det. 

Danfoss har genbrugt kasser og paller, der bruges til at transportere paneler fra Milwaukee.  

I alt blev der genbrugt 18.200 kg pap (11.000 kasser) og 23.700 kg træpaller.
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Regnskabsberetning for  
Danfoss Koncernen

Den positive udvikling fra de sidste måneder af 

2009 fortsatte forstærket ind i 2010, og regnskabs- 

året endte med at blive det bedste i Danfoss’ 

historie. Omsætningen steg med 31% til  

31,6 mia. DKK mod 24,2 mia. DKK i 2009. Korrigeret 

for tilkøb, frasalg og valutaomregninger er der tale 

om en vækst på 25% mod et fald på 12% året før. 

Danfoss Climate & Energy fik en vækst på 20%,  

i Sauer-Danfoss blev væksten på 42% og i Danfoss 

Development blev væksten 11%.

I 4. kvartal havde koncernen en omsætning på  

8,2 mia. DKK mod 6,1 mia. DKK året før. Korrige- 

ret for tilkøb, frasalg og valutaomregninger er der 

tale om en vækst på 25%. Resultatet før andre 

driftsindtægter og driftsudgifter blev på  

979 mio. DKK mod 124 mio. DKK året før.  

EBIT blev for perioden på 940 mio. DKK mod  

–899 mio. DKK året før. 

Stigende global fokus på klima- og energiom- 

rådet har været en af de vigtigste årsager til 

væksten i 2010. Samtidig er omsætningen i BRIK- 

landene steget med 50% i forhold til året før. 

BRIK-landene tegner sig for en stadig større andel 

af det samlede salg. I 2010 tegnede BRIK-landene 

sig for 20% af den samlede omsætning mod 17%  

i 2009. Salget på det europæiske hovedmarked 

viste en vækst på 22%, og her var det især det 

tyske marked, der viste en pæn vækst. Markederne 

i Latin- og Nordamerika viste ligeledes god 

salgsfremgang med vækstrater omkring de 40%. 

Det amerikanske marked er fortsat koncernens 

største fulgt af Tyskland og Kina. Alle divisioner  

i Danfoss Climate & Energy har bidraget til væk- 

sten i omsætningen, omend koncernens salg til 

de byggefølsomme industrier endnu knap er på 

niveau med salget før krisen. De sidste måneder  

af 2010 viste dog en stigning i salget, hvilket 

tegner godt for 2011.

De i 2010 gennemførte tiltag i koncernens strategi 

»Core & Clear« har sammen med stram omkost-

ningsstyring og forbedret kapacitetsudnyttelse 

løftet koncernens indtjening markant. Sauer-Danfoss 

har i 2010 fået vendt den meget negative udvikling 

fra 2009. Selskabet er kommet ud af 2010 med  

en markant fremgang i både omsætning og 

indtjening. Fremgangen har været drevet af stor 

efterspørgsel fra kunderne, og specielt de asiatiske 

markeder har vist stor vækst. Den i 2009 gennem-

førte tilpasning af omkostningerne og lanceringen 

af ny strategi i 2010 har givet et stort løft i ind- 

tjeningen. 

Selvom de sidste måneder af 2009 viste en bed- 

ring i salget, var der ved indgangen til 2010 fortsat 

en vis usikkerhed om, hvorvidt den svage positive 

tendens ville medføre en egentlig forbedring  

i afsætningsmulighederne. 1. kvartal viste en 

stigende efterspørgsel efter koncernens produkter 

og løsninger til klima- og energiområdet fra flere 

områder og regioner. Samtidig begyndte de i 2009 

igangsatte restruktureringer at have en positiv 

indvirkning på indtjeningen. Fremgangen i både 

omsætning og indtjening var bedre end ventet, 

og koncernen opjusterede derfor forventningerne 

til helåret. Omsætningen blev opjusteret til at 

være i niveauet 27 til 28 mia. DKK mod tidligere  
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26 til 27 mia. DKK, mens EBIT blev opjusteret til niveauet 1,1 til 1,4 mia. DKK fra  

0,75 til 1,25 mia. DKK. 

I løbet af 2. kvartal fortsatte den meget positive udvikling. Salget på koncer-

nens markeder overgik forventningerne i 2. kvartal, og det var igen BRIK-

landene, der var drivkraften bag væksten. Men også det vigtige europæiske 

marked viste igen tocifret vækst. Koncernens salg til de byggefølsomme 

industrier var fortsat påvirket af lav aktivitet og tilbageholdenhed. Samtidig 

fortsatte restruktureringsaktiviteterne, stram omkostningsstyring og de  

første initiativer i den nye strategi med at påvirke lønsomheden positivt.  

På grund af en fortsat usikkerhed i markedet fastholdt Danfoss forventnin-

gerne til omsætningen efter 2. kvartal. De igangsatte initiativer til at forbedre 

lønsomheden havde i 1. halvår løftet indtjeningen mere end forventet, og 

på den baggrund blev forventningerne til EBIT løftet til niveauet 1,4 til  

1,8 mia. DKK.

Som et led i koncernens nye strategi om at fokusere på kerneforretnings-

områderne	indgik	Danfoss	i	juli	en	aftale	med	det	tyske	selskab	AURELIUS	 

om salg af Danfoss Household Compressors, der årligt omsætter for ca.  

3 mia. DKK og har tæt ved 3.000 ansatte. Aftalen blev godkendt af konkur-

rencemyndighederne i oktober, hvor salget blev gennemført. For yderligere 

information om salgets regnskabsmæssige indvirkning se side 28 eller  

note 27, Ophørte aktiviteter til Årsregnskabet.

Den positive udvikling i både omsætning og indtjening fra 1. halvår fortsatte 

ind i 3. kvartal, og koncernen opjusterede for tredje gang sine forventninger  

til hele 2010. Omsætningen blev opjusteret til at være i niveauet 30 til  

31 mia. DKK, mens EBIT blev opjusteret til niveauet 2,4 til 2,6 mia. DKK.

I 4. kvartal fortsatte den meget positive udvikling fra årets første tre kvartaler, 

og specielt indtjeningen udviklede sig endnu mere positivt end ventet. 

Et af fokusområderne i den nye strategi er nedbringelse af koncernens netto 

rentebærende gæld, der ved indgangen til 2010 var på 9.144 mio. DKK. Målet 

er at skære gennemsnitlig en milliard kroner om året af gælden frem til 2015. 

Danfoss har derfor gennem hele 2010 haft fokus på at generere et positivt frit 

cash flow. Trods den store vækst i koncernen lykkedes det at generere et 

positivt frit cash flow på 2.646 mio. DKK mod 964 mio. DKK i 2009, og hermed 

kunne Danfoss reducere den netto rentebærende gæld med over 2 mia. DKK.

Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter viste et overskud på 

3.400 mio. DKK mod et underskud på 40 mio. DKK i 2009. 

Indtjeningen har i årets løb været positivt påvirket af en bedre kapacitetsud-

nyttelse som følge af de igangsatte restruktureringsaktiviteter, initiativerne  

i den nye strategi samt en markant forbedret indtjening i Sauer-Danfoss.

Resultat af primær drift (EBIT) viste således et overskud på 3.264 mio. DKK 

mod et underskud på 1.431 mio. DKK i 2009. Resultatet i 2009 var blandt 

andet negativt påvirket af en nedskrivning af værdien (impairment) af 

Sauer-Danfoss med 910 mio. DKK, samt omkostninger i forbindelse med 

restruktureringsaktiviteter på 353 mio. DKK. 

Resultatandelen af associerede selskaber/joint ventures udgjorde 

14 mio. DKK mod –37 mio. DKK året før. Det positive resultat skyldes primært 

en positiv udvikling i Danfoss Turbocor, der kom ud af 2009 med et underskud.

De finansielle poster viste et underskud på 334 mio. DKK mod et overskud 

på 349 mio. DKK i 2009. Resultatet for 2009 var ekstraordinært positiv påvirket 

af en indtægt på 654 mio. DKK i forbindelse med købet af de yderligere 20,8% 

af aktierne i Sauer-Danfoss. Derudover er 2009 påvirket af 204 mio. DKK 

vedrørende kursregulering af indgåede aktieoptioner. 

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat blev på 2.944 mio. DKK mod 

–1.119 mio. DKK året før. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (efter 

skat) blev på 2.207 mio. DKK mod –767 mio. DKK i 2009. Årets resultat af 

ophørte aktiviteter viste et underskud på 829 mio. DKK mod et underskud 

på 635 mio. DKK i 2009. 

Årets resultat blev på 1.378 mio. DKK mod –1.402 mio. DKK året før. 

Resultatet for 2010 udviklede sig betydeligt bedre end forventet ved 

indgangen til året, og resultatet betragtes som meget tilfredsstillende.

Balance og pengestrømme 

Egenkapitalen var på 11.700 mio. DKK ved udgangen af 2010 mod 

10.055 mio. DKK året før. Stigningen i egenkapitalen skyldes primært 

indregningen af årets positive resultat. 

De samlede aktiver udgør 29.868 mio. DKK mod 28.642 mio. DKK ved 

udgangen af 2009.

Forventning og resultat 2010 (mia. DKK)

 29. marts 17. maj 30. august 8. november Resultat 2010

Omsætning 26 - 27 27 - 28 27 - 28 30 - 31   31,6

EBIT 0,75 - 1,25 1,1 - 1,4 1,4 - 1,8 2,4 - 2,6  3,3
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Den nettorentebærende gæld udgjorde 6.675 mio. DKK mod 9.144 mio. DKK 

året før. Nedgangen i nettogælden kan primært henføres til en betydelig 

forbedring i indtjeningen samt et lavere investeringsniveau. Det nuværende 

niveau for netto rentebærende gæld svarer til 1,3 × årets EBITDA, hvilket er 

en meget tilfredsstillende udvikling. Af den rentebærende gæld har de  

5.704 mio. DKK (70%) et tidspunkt for forfald, der ligger mere end et år ud  

i fremtiden. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et be- 

tydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 

2010 over uudnyttede og uopsigelige langfristede kredittilsagn på  

6,0 mia. DKK mod 4,8 mia. DKK året før. Hertil kommer likvider og alminde- 

lige driftskreditter.

Danfoss har gennem 2010 haft betydeligt fokus på at generere et positivt  

frit cash flow. Det er bl.a. sket ved at arbejde med at få forbedret koncernens 

pengestrømme samt tilbageholdenhed i investeringsniveauet. Tiltagene  

har haft en positiv indvirkning på koncernens cash flow. Det frie cash flow, 

der sammensættes af pengestrøm fra driften på 3.387 mio. DKK og penge-

strøm fra investeringer på –741 mio. DKK, udgjorde 2.646 mio. DKK, mod  

964 mio. DKK i 2009. Frit cash flow før opkøb og frasalg af aktiviteter 

blev på 2.792 mio. DKK mod 1.906 mio. DKK i 2009. 

Regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) og danske oplysningskrav til årsrapporter for 

regnskabsklasse D. Der er i 2010 sket ændringer i anvendt regnskabspraksis 

som følge af nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. Ændringerne 

har kun i uvæsentlig omfang haft indflydelse på indregning og måling.

Innovation

Danfoss’ innovationsaktiviteter er koncentreret om at udvikle miljøvenlige 

klima- og energiteknologier til gavn for koncernens kunder. Idéudviklingen 

foregår i de forskellige forretningsområder, og der genereres hvert år ca. 450 

nye væsentlige ideer, hvoraf ca. 25% i sidste ende bliver til en patentansøg-

ning. Implementeringen af den nye strategi har betydet, at 2010 har været  

et omstillingsår, hvor organisationen har tilpasset sig den nye strategi. Det  

har medført en omprioritering til projekter med stærkere fokus på kernefor-

retningen på trods af, at investeringsniveauet har været lidt lavere. Danfoss  

har i 2010 anvendt 3,2% (2009: 4,8%) af omsætningen på forskning og 

udvikling inklusive ventureaktiviteter, svarende til 1.054 mio. DKK. Den lavere 

procent andel i 2010 skal endvidere ses i lyset af, at omsætningen er vokset 

med 31%. Investeringsniveauet i Climate & Energy segmentet ligger dog 

stort set på niveau med året før. I 2010 er der anvendt 614 mio. DKK mod 

649 mio. DKK i 2009. I 2010 blev der indgivet 52 nye patentansøgninger  

mod 102 året før, og koncernen fik i alt udstedt 200 patenter mod 203 i 2009. 

Ved udgangen af 2010 var det samlede antal patenter 1.453 mod 1.704 året før. 

Viden

Danfoss vil fastholde og udbygge sin ledende markedsposition på sine 

kerneforretningsområder, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne har  

de rigtige kompetencer til, at koncernen kan nå dette mål. Danfoss kan  

kun fastholde denne position ved at fastholde medarbejderne og udvikle 

deres kompetencer. Opbygningen og udviklingen af medarbejderkompe-

tencer foregår via arbejdsrelateret træning, kurser eller anden uddannelse. 

Danfoss anser det for at være en livslang proces og afsætter hvert år mange 

ressourcer	til	efteruddannelse	af	medarbejdere.	Undervisning	forbedrer	også	

medarbejdernes tilpasningsevne og egen markedsværdi. 

En af Danfoss’ vigtigste opgaver er at sørge for, at strategi og målsætninger 

omsættes i konkrete, relevante arbejdsopgaver for medarbejderne. Dette 

arbejde foregår løbende, men mindst én gang om året evalueres det  

i forbindelse med en udviklingssamtale mellem leder og medarbejder.  

Under	samtalen	indgås	der	blandt	andet	en	skriftlig	aftale	om	konkrete	

aktiviteter til udvikling af medarbejderens kompetencer.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

I henhold til Årsregnskabsloven skal årsregnskabet indeholde en »Lovpligtig 

redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens §99a«. Danfoss har 

 politik og rapporteret om social anvarlighed i henhold til FN’s Global Compact 

principper. Danfoss har valgt at lade sin redegørelse fremgå af fremskridtsrap-

porten til FN’s Global Compact , der kan findes under 

www.danfoss.com/AboutUs/Corporate+Citizenship/ 

 Yderligere information om Danfoss’ arbejde med social ansvarlighed kan 

findes i årsrapporten og på selskabets hjemmeside www.danfoss.com 

Medarbejderforhold

Danfoss Koncernen havde ved udgangen af 2010 23.392 medarbejdere, 

hvilket er et fald på 2.348 ansatte i forhold til 2009. Nedgangen i antallet af 

medarbejdere skyldes primært salget af Danfoss Household Compressors. 

Renses der for frasalget af Danfoss Household Compressors er der reelt tale 

om en lille stigning på 69 i medarbejderantallet. Medarbejderne fordeler sig 

med 8.765 i Europa eksklusive Danmark (2009: 11.437), 3.716 i Nordamerika 

inklusive Mexico (3.494), Latinamerika 461 (378), 4.310 i Asien-Pacific inklu- 

sive Kina (3.853) og 59 i øvrige regioner (63).  

I Danmark var der ved udgangen af 2010 ansat 6.081 medarbejdere mod 

6.515 året før. 

Ændring af bestyrelse

På generalforsamlingen den 23. april 2010 blev Björn Rosengren valgt ind  

som nyt medlem af bestyrelsen, i forbindelse med valg af medarbejder-

repræsentanter, blev Gunnar Jensen valgt som nyt medlem. Efterfølgende 

konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen M. Clausen som bestyrelsesfor-

mand og Hans Michael Jebsen som næstformand.

Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2010

Danfoss har i februar købt det kinesiske selskab Tau Energy (Danfoss Energy 

Products) med 106 ansatte og en omsætning på ca. 8 mio. DKK. 

I september meddelte Danfoss, at Danfoss Solar Inverters som følge af stor 

efterspørgsel flytter sin produktions- og logistikkapacitet fra Gråsten til 

Danfoss’ hovedsæde i Nordborg. Produktionen i Nordborg vil gå i gang i løbet 

1. kvartal 2011, og flytningen, som omfatter 140 medarbejdere, ventes at være 

afsluttet ved udgangen af 2011. Danfoss Solar Inverters, som er en del af 

Danfoss Power Electronics, forventer i 2012 at nå op på 200 arbejdspladser  

i Nordborg.
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I november blev det besluttet at opføre en ny kontorbygning til Danfoss 

Power Electronics i Gråsten. Bygningen skal have plads til 300 medarbejdere 

og vil stå klar i midten af 2012. 

For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter power modu- 

ler meddelte Danfoss ligeledes i november, at Danfoss Silicon Power flytter  

fra Schleswig, Tyskland, til større faciliteter i Flensborg, Tyskland. Flytningen 

begynder i 2. kvartal 2011 og forventes afsluttet i 2012.

Salg og lukning af virksomheder og aktiviteter i 2010

Danfoss besluttede i maj at flytte produktionen af varmevekslere og fjern-

varmestationer fra fabrikken i Leppävirta, Finland til henholdsvis Slovenien  

og Polen.

Danfoss offentliggjorde i juli, at produktionen af standardprodukter til mar- 

kedet	for	elektrisk	gulvvarme	flyttes	fra	Vejle	til	Polen.	Udflytningen	ventes	

gennemført i starten af 2011.

Ligeledes i juli har Danfoss solgt sin ejerandel på 51% i AquaZ, Danmark. 

Selskabet har en omsætning på 0 mio. DKK og 9 ansatte.

Danfoss har i august offentliggjort, at fremstillingen af Danfoss Chatleff’s 

fordelere til køleanlæg vil blive flyttet til Danfoss’ eksisterende produktions-

anlæg	i	Monterrey,	Mexico.	Produktionsstedet	i	Buda,	USA,	lukkes	i	løbet	af	 

1. halvår 2011. 

I oktober har Danfoss A/S solgt Danfoss Household Compressors til det tyske 

selskab	AURELIUS.	Danfoss	Household	Compressors	har	ca.	3.000	ansatte	og	

omsætter årligt for ca. 3 mia. DKK. 

Danfoss meddelte i november, at der vil blive nedlagt 22 stillinger på fabrikken 

i Viby ved Århus som følge af, at den manuelle produktion af radiatorventiler 

nu fuldt ud er flyttet til Kina. Fabrikken i Viby vil forsat beskæftige ca. 110 

medarbejdere.

I november solgte Danfoss sin ejerandel på 51% i Danfoss Fumao, Kina. 

Selskabet har en omsætning på 7 mio. DKK og 41 ansatte.

Køb af yderligere aktier i Sauer-Danfoss

Danfoss afgav i begyndelsen af 2010 et bud på de resterende aktier  

i Sauer-Danfoss, der er noteret på New York Stock Exchange. Det lykkedes  

ikke koncernen at få et tilstrækkeligt stort antal aktionærer til at acceptere 

tilbuddet, og den 30. april blev købstilbuddet trukket tilbage.

Konkurrencesag 

Den 17. februar 2009 kom repræsentanter for Europa-Kommissionens  

Generaldirektorat for Konkurrence på uanmeldt besøg hos Danfoss i Nord-

borg,	Flensborg	og	Torino.	Samtidig	modtog	to	af	Danfoss’	selskaber	i	USA	 

en »federal grand jury subpoena«	(en	anmodning	om	informationer)	fra	US	

Department of Justice. Baggrunden herfor var en mistanke om ulovlige 

prisaftaler og ulovlig udveksling af oplysninger mellem konkurrenter  

vedrørende husholdningskompressorer. De brasilianske konkurrence- 

myndigheder har oplyst, at de har indledt en formel procedure på bag- 

grund af lignende påståede ulovlige forhold. 

Konkurrencemyndighederne i Mexico, New Zealand og Chile har også rettet 

henvendelse til Danfoss og udbedt sig information om husholdnings- 

kompressorer. Det kan ikke udelukkes, at også konkurrencemyndigheder  

i andre lande vil indlede tilsvarende undersøgelser.

Et	antal	gruppesøgsmål	er	anlagt	i	USA	mod	fabrikanter	af	især	husholdnings-

kompressorer.	Danfoss	selskaber	hjemmehørende	i	USA	er	i	den	forbindelse	

blevet sagsøgt. Alle gruppesøgsmål er konsolideret i ét søgsmål ved retten  

i Michigan. Sagsøgerne hævder at have lidt tab som følge af de påståede 

ulovlige prisaftaler vedrørende især husholdningskompressorer, for hvilke  

de kræver erstatning. Et tilsvarende erstatningssøgsmål er anlagt i Canada. 

Danfoss samarbejder med myndighederne om at klarlægge de påståede 

forhold.

På baggrund af Danfoss’ egne interne undersøgelser kan det ikke længere 

afvises, at medarbejdere uden topledelsens viden og i direkte modstrid med 

Danfoss’ interne regler har deltaget i handlinger, som kan konstituere en 

overtrædelse	af	konkurrencelovgivningen	i	EU.	Danfoss	har	i	den	forbindelse	

taget en række forholdsregler og konsekvenser af disse forhold. 

Det kan således heller ikke på nuværende tidspunkt afvises, at de nævnte 

medarbejderes irregulære aktiviteter kan medføre en reaktion fra Europa-

Kommissionen i forhold til Danfoss. Danfoss har dog ikke på nuværende 

tidspunkt kendskab til Europa-Kommissionens eller andre konkurrence-

myndigheders konklusioner.

Ophørte aktiviteter 

For at sikre fokus på kerneforretningen har Danfoss besluttet, at nogle 

aktiviteter skal igennem en strategisk revurdering med henblik på salg, 

indgåelse i joint ventures eller andre former for alliancer. Det gjaldt blandt 

andet Danfoss Household Compressors, som er blevet solgt til det tyske 

selskab	AURELIUS.	

I henhold til IFRS 5 vises resultat og pengestrømme af de ophørte aktiviteter  

i alle perioder som særskilte poster i resultatopgørelse og pengestrøms-

opgørelse. 

De ophørte aktiviteter har i 2010 haft en omsætning på 1,2 mia DKK mod  

1,5 mia. DKK året før samt et resultat på –829 mio. DKK mod –635 mio. DKK 

året før.

LEDELSESBERETNING
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Bestyrelsen for Danfoss Koncernen

Jørgen M. Clausen Hans Michael Jebsen Peter M. Clausen William Ervin Hoover Kasper Rørsted
Formand (født 1948) Næstformand (født 1956) Bestyrelsesmedlem (født 1949) Direktør (født 1949) CEO i Henkel AG & Co. (født 1962)

Medlem siden 1985 Medlem siden 2005 Medlem siden 1993 Medlem siden 2007 Medlem siden 2009
Optioner: 29.250 Optioner: 1.082 Optioner: 2.038 Optioner: 150 Optioner: 0

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Formand for: Formand for: Formand for: Formand for
Formand for Danfoss Universe A/S 
Sauer-Danfoss Inc.
DI Energibranchen
Højteknologifonden
Fonden for Entrepreneurship  
Young Enterprise

Jebsen & Co Ltd Bitten og Mads Clausens Fond
Fabrikant Mads Clausens Fond
Danfoss Uddannelsesfond
Project Zero Fonden
Sønderborg Havneselskab A/S

ReD Associates

Næstformand i:
GN (Great Nordic)

Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i:
Bitten og Mads Clausens Fond Hysan Development Co Ltd Mads Clausen Instituttet Sauer-Danfoss Inc. Cable & Wireless plc.
Danfoss Universe A/S Wharf (Holdings) Ltd NorthStar Battery Henkel Nordic

Satair
Lego Foundation

Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer:

Akademiingeniør, MBA, 
Professionel erfaring inden for ledelse 
af en stor danskbaseret international 
koncern samt fra andre bestyrelses-
poster

Professionel erfaring med ledelse af 
selskaber i Hong Kong, Kina og det 
nordlige Asien inden for områderne 
”industrial supplies”, kemikalier, 
drikkevarer, bilindustrien og 
forbrugsvarer såvel som relationer til 
offentlige myndigheder i Kina

Professionel erfaring fra andre 
bestyrelsesposter

MBA fra Harward
Professionel erfaring indenfor Supply 
chain, performance transformation, 
organisationsændringer og mergers & 
acquisitions

Professionel erfaring inden for ledelse 
af en stor international koncern samt  
international og kulturel erfaring fra  
at være bosiddende og arbejde  
i  USA, Schweiz, England og Tyskland

Björn Rosengren Svend Aage Hansen Gunnar Jensen Jens Peter Nielsen Bitten Clausen
Senior Executive Vice President 
Atlas Copco (Shanghai) Trading  
Co. Ltd. (født 1959)

HR konsulent - Legal & Labour  
relations Danfoss A/S (født 1959) 

Medarbejdervalgt bestyrelses- 
medlem, Fællestillidsmand  
i Danfoss Nordborg (født 1948)

Medarbejdervalgt bestyrelses- 
medlem, Fællestillidsmand  
i Danfoss Kolding
Koncernklubsformand Danfoss  
Danmark (født 1957)

Æresmedlem

Medlem siden 2010 Medlem siden 2008 Medlem siden 2010 Medlem siden 2006
Optioner: 0 Optioner: 0 Optioner: 0 Optioner: 450

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Selskaber med væsentlig  
bestyrelsesaktivitet:

Næstformand for: Formand for:
Koncernklubben Danfoss Danmark Danfoss Medarbejderfond

Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i: Bestyrelsesmedlem i:
HTC AB Bitten og Mads Clausens Fond Bitten og Mads Clausens Fond

Metal Sønderborg Metal Kolding
LO-Kolding

Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer: Kompetencer:

Fra ledelse af en global virksom- 
hed med fokus på vækst med 
rentabilitet, international og  
kulturel erfaring fra at være bo- 
siddende og arbejde i Kina, 
Nordamerika, Schweiz, Holland  
og Sverige

Kurser i samarbejde og bestyrelses-  
arbejde

Kurser i samarbejde og bestyrelses-  
arbejde

Kurser i samarbejde og bestyrelses-
arbejde

LEDELSESBERETNING
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Group CommitteeExecutive Committee

Kim Christensen
Divisionsdirektør 
(født 1965)

Bestyrelsesmedlem i:
•		Dansk	Industri,	 
 Byggematerialer
 

Ole M. Daugbjerg
Chief Reputation Officer 
(født1962)

Bestyrelsesmedlem i:
•		Sport	One	Danmark
•		Lars	Kjær	&	Co.	A/S
•		Ingersoll	Rand	 
 (advisory board)

Leif Fløjgaard
Divisionsdirektør
(født 1952)

Per Have
Chief Financial Officer samt 
Adm. direktør i Bitten og Mads 
Clausens Fond (født 1957)

Selskaber med væsentlig 
bestyrelsesaktivitet:

Formand for:
•		Danfoss	Captive 
 Reinsurance A/S

Bestyrelsesmedlem i
•		Sauer-Danfoss	Inc.
•		SKAKO-Industries	A/S
•		Universe	Fonden

Kim Fausing
Koncerndirektør og COO i Danfoss A/S (født 1964)
Medlem siden 2008
Optioner: 14.275

Bestyrelsesmedlem i:
•	Sauer-Danfoss	Inc.
•	Danfoss	Turbocor	Compressors	Inc.
•	Hilti	AG
•	Velux	A/S

Mogens Terp Paulsen
Divisionsdirektør  
(født 1948)

Nis Storgaard
Koncerndirektør og CDO i Danfoss A/S (født 1950)
Medlem siden 2009
Optioner: 11.225

Kjeld Stærk
Divisionsdirektør 
(født 1959)

Bestyrelsesmedlem i:
•		Larsen	Strings	A/S
•		AGRAMKOW	Fluid	Systems	A/S
•		Center	for	Industriel	Produktion,
	 Aalborg	Universitet

Lars Tveen
Divisionsdirektør 
(født 1963)

Bestyrelsesmedlem i:
•		J.	Hvidtved	Larsen	A/S
•		Jydsk	Aluminium	Industri	A/S
•		DI	Energibranchen

Troels H. Petersen
Divisionsdirektør 
(født 1965)

Niels B. Christiansen
Administrerende direktør og CEO i Danfoss A/S (født1966)
Medlem siden 2004
Optioner: 32.250

Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet:

Formand for:
•	Axcel

Næstformand for:
•	Bang	&	Olufsen	a/s
•		Sauer-Danfoss	Inc.

Bestyrelsesmedlem i:
•		William	Demant	Holding	A/S
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God selskabsledelse baseres på nøgleord som 

ansvarlighed og integritet, ligesom åbenhed om 

koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. 

Corporate Governance handler ligeledes om den 

måde, hvorpå virksomheden ledes samt de 

overordnede principper og strukturer, der styrer 

samspillet mellem virksomhedens ledelsesorganer, 

ejere og andre stakeholdere. 

Danfoss har et tostrenget ledelsessystem bestå- 

ende af en bestyrelse og en direktion. Selskabets 

vedtægter, værdier, lovgivningen samt en lang 

række procedurer for styring og kontrol er også 

elementer, der indgår i Danfoss’ Corporate 

Governance. Danfoss’ Corporate Governance 

politik omfatter ikke Sauer-Danfoss, der har sine 

egne regler på området. Sauer-Danfoss er om- 

fattet af den amerikanske Sarbanes-Oxley Act  

(Sox 404), der opstiller et regelsæt for selskabets 

Corporate Governance. For yderligere oplysninger 

se www.sauer-danfoss.com

I Danmark har Komitéen for God Selskabsledelse  

i 2010 ajourført anbefalingerne omkring god  

selskabsledelse, der også er en del af regelsættet 

for selskaber, der er noteret på NASDAQ OMX, 

Copenhagen. Anbefalingerne kan findes på 

komiteens hjemmeside:  

www.corporategovernance.dk/

Danfoss’ Corporate Governance politik er med 

enkelte undtagelser i overensstemmelse med 

ovennævnte anbefalinger. Selvom Danfoss er en 

familie-og fondsejet virksomhed, og derfor ikke 

har de samme informationsforpligtigelser som en 

børsnoteret virksomhed, har koncernen i vid 

udstrækning valgt at følge de retningslinjer, der er 

gældende for børsnoterede selskaber. Danfoss har 

forholdt sig til anbefalingerne ud fra princippet 

»følg eller forklar« og vurderer løbende, hvordan 

koncernen yderligere kan leve op til anbefalingerne.

Danfoss’ stillingtagen til anbefalingerne for God 

Selskabsledelse kan findes på hjemmesiden under 

afsnittet: Corporate Governance  

www.danfoss.com/selskabsledelse

Danfoss’ bestyrelse og direktion arbejder løbende 

på at forbedre selskabets ledelse. Bestyrelsen 

mødes i henhold til forretningsordenen for besty- 

relsen og direktionen mindst 5 gange årligt, og 

derudover holder bestyrelsen ekstraordinære 

møder i det omfang, det måtte være nødvendigt. 

Danfoss’ bestyrelse består af seks generalforsam-

lingsvalgte medlemmer og tre medarbejdervalgte.

Generalforsamling

Revisionsudvalg

Group Comittee

Bestyrelse

Direktionen

The Danfoss Organization

Ekstern revision
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Vigtige eksterne regelsæt
•	 Danske	regler	
•	 Årsregnskabsloven
•	 IFRS
•	 Komitéen	for	God	Selskabsledelses	 
 Corporate Governance regler

Vigtige interne regelsæt
•	 Vedtægter
•	 Code	of	Conduct
•	 Bestyrelsen	og	direktionens	forretningsorden
•	 Interne	politikker	og	regler

Intern revision *)

*) etableres 2011

LEDELSESBERETNING

Corporate Governance struktur på Danfoss
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Bestyrelsens sammensætning 1)

Nationalitet Uafhængig Revisionsudvalg

Jørgen Mads Clausen (formand) DK Nej 

Hans Michael Jebsen (næstformand) DK Nej 

Peter Mads Clausen DK Nej 

William Ervin Hoover USA Ja 

Kasper Rørsted DK Ja 

Björn Rosengren SE Ja 

Svend Aage Hansen 2) DK - 

Jens Peter Nielsen 2) DK - 

Gunnar Jensen 2) DK - 
1) Gældende fra generalforsamlingen april 2010 til generalforsamlingen april 2011
2) Medarbejdervalgt
 Formand for revisionsudvalget

 

Som følge af sammensætningen af Danfoss’ ejerkreds er det uundgåeligt,  

at enkelte medlemmer af bestyrelsen kan have særinteresser. Bestyrelsen  

er dog opmærksom på dette. Også vigtigheden af at have de nødvendige 

kompetencer til stede er i fokus. Den nuværende bestyrelse er således bredt 

sammensat og har et globalt perspektiv, således at det sikres, at de nødven-

dige kompetencer for en fremtidig udvikling af Danfoss er til stede.

Ud	af	de	seks	generalforsamlingsvalgte	anses	de	tre	(Kasper	Rørsted,	 

William Hoover og Björn Rosengren) som uafhængige.

Danfoss har pr. 1. januar 2010 valgt at indføre et revisionsudvalg. Revisions-

udvalgets ansvars- og arbejdsområder samt kompetence kan ifølge reglerne 

organiseres enten i et selvstændigt udvalg eller udføres af den samlede 

bestyrelse. I Danfoss er det hele bestyrelsen, der fungerer som revisionsud-

valg. Revisionsudvalgets aktiviteter og opgaver fremgår af udvalgets forret-

ningsorden. I 2010 har der været holdt fem møder i revisionsudvalget.

Der er i andet halvår 2010 besluttet at oprette intern revision. Intern revision 

ventes at påbegynde sit arbejde i løbet af 2011. Intern revision skal blandt 

andet tilse at:

•	 koncernen	har	en	god	administrativ	og	regnskabsmæssig	praksis	

•	 der	er	skriftlige	forretningsgange	på	alle	de	væsentligste	aktivitetsområder	

•	 der	er	fyldestgørende	interne	kontrolprocedurer	

•	 der	er	betryggende	kontrol-	og	sikringsforanstaltninger	på	it-området	 

i overensstemmelse med kontrolpolitikken.

Lovpligtig redegørelse i henhold til Årsregnskabslovens §107b

Ifølge årsregnskabslovens §107b nr. 6 skal børsnoterede selskaber beskrive 

hovedelementerne i virksomhedens interne risikostyrings- og kontrolsystemer 

i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selvom Danfoss ikke er børsnoteret, 

har koncernen valgt af følge anbefalingen som et led i koncernens Corporate 

Governance politik. Danfoss har valgt at offentliggøre redegørelsen på selska- 

bets hjemmeside www.Danfoss.com/virksomhedsledelse under Redegørelse 

for virksomhedsledelse.
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RISIKOSTYRING
Risikostyring er en integreret del af den daglige 

drift i Danfoss. For koncernen er effektiv risiko-

styring ikke en begrænsning. Det er et værktøj,  

der sætter selskabet i stand til at kunne drive en 

robust forretning, som også kan reagere hurtigt  

og fleksibelt, når forudsætningerne ændrer sig. 

One Company – One Way

Danfoss’ globale tilstedeværelse betyder sammen 

med organisationens størrelse, at koncernen kun 

kan sikre effektiv risikostyring ved at have en fælles 

tilgang til »risiko«. Fordelen opstår især ved, at risici 

lettere kan sammenlignes og adresseres på tværs 

af koncernen, og at ledergrupper lettere kan 

kommunikere om vigtige risici – de taler således 

samme sprog og kan benytte det samme 

tankesæt. 

Koncernens tankesæt om Enterprise Risk Mana- 

gement (ERM) betyder, at risici systematisk skal 

identificeres, og vurderes, i forhold til den for- 

retningsmæsige helhed. Det betyder, at i Danfoss 

er »risiko« defineret som en mulig hændelse eller 

tilstand, der ved sin indtræden kan påvirke kon- 

cernens evne til at gennemføre en strategi eller  

nå opstillede forretningsmål. 

I forbindelse med identifikation, og vurdering  

af risici, arbejdes der i praksis med tre kategorier, 

omend de ikke skal opfattes som skarpt adskilte,

•	 nye,	eller	ændrede	risici,	der	typisk	har	deres	

oprindelse i verdenen omkring Danfoss.

•	 strategiske	risici,	hvis	identifikation	især	indgår	 

i den strategiske planlægning og implemente-

ringen heraf. 

•	 operationelle	risici,	der	overvejende	er	drifts-,	

eller effektivitetsrelaterede.

Den ansvarlige ledelse definerer strategien, eller 

politikken, for hvorledes konkrete risici, eller risko- 

områder, skal håndteres. Den praktiske ansvars-

fordeling sikres qua den generelle Governance 

struktur.	Udbredelsen	af	best	practice	strategier/

politikker inden for risikostyring, sikres blandt 

andet igennem de tværgående business boards 

og af stabsfunktioner som for eksempel Corporate 

Legal, Corporate Treasury, og Corporate Risk 

Management.

Den i praksis udførte styring af risici, jævnfør stra- 

tegi/politik, sker overalt i koncernen. Det gælder 

blandt andet i forbindelse med overordnet forret- 

ningsledelse, projektledelse, outsourcing, forsik- 

ring, valuta, renter, råvarer, omdømme, patenter, 

IT-systemer, kontrakter og miljø. 

Det sidste element i processen er monitorering  

af konkrete risici og deres styring. For Danfoss 

betyder det, at vi tilstræber at gøre styringen af 

konkrete risici målbar, eller som minimum at 

effekten kan verificeres objektivt. Det er den 

ansvarlige ledelse, jævnfør Governance struktur, 

som skal vurdere hvorvidt identificerede risici rent 

faktisk også bliver håndteret i overensstemmelse 

med vedtagne strategier, eller politikker, og om 

det er tilstrækkeligt. 

Ansvar

Koncernens risikostyring tager sit udgangspunkt  

i bestyrelsens forretningsorden, der forankrer 

ansvaret for risikostyring hos direktionen. Det er 

 

således direktionens ansvar, at der foreligger de 

nødvendige politikker og procedurer for risiko-

styring, og at disse er udarbejdet i overensstem-

melse med koncernens risikoprofil. Det er lige- 

ledes direktionens ansvar, at der er etableret 

effektive risikostyringssystemer for de relevante 

områder, samt at der hele tiden er fokus på at 

forbedre disse systemer. Ansvaret for at udføre 

selve risikostyringen påhviler de respektive ledere 

og stabe i henhold til koncernens politikker. 

Der er etableret en struktur, som blandt andet 

indbefatter,

•	 Indførelse	af	et	Revisionsudvalg	per	1.	januar	

2010.

•	 Corporate	Risk	Management,	der	har	ansvaret	

for videreudviklingen af koncernens tilgang til 

Enterprise Risk Management, herunder også 

udarbejdelse af koncernens risikorapportering. 

•	 Monitorering	og	fortolkning	af	lovgivning	og	

standarder, samt efterlevelse heraf.

•	 Forsikring,	der	ledes	af	Danfoss	Captive	

Reinsurance A/S i hvilken koncernens globale 

forsikringsprogram indgår.

•	 Sikring	af	aktiver,	drift	og	indtjening,	hvilket	

indgår i almindelig forretningsledelse, og 

omfatter for eksempel arbejdet med koncer-

nens omdømme, IT-sikkerhed, patenter og 

varemærkerettigheder, samt produktkvalitet, 

brandsikring, miljø- og arbejdsmiljø.

•	 Interne	kontroller,	der	blandt	andet	omfatter	

ledelsessystemer, forretningssystemer og 

revision. 

•	 Danfoss’	lønsomhed	og	pengestrømme,	som	 

er udsat for finansielle risici blandt andet som 

følge af koncernens internationale forretnings-

profil. Disse risici omfatter valutakurs-, rente-, 

råvare-, likviditets- og finansiel modpartsrisiko 

og er centralt styret af Corporate Treasury.

•	 Etablering	af	Intern	revision.

Identificer og  
vurder risikoen 

Forretningsmål

Implementer og 
udfør i praksis 

Monitorering
Definer eller bedøm 
politikken/strategien

LEDELSESBERETNING

Processen for risikostyring 
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LEDELSESBERETNING

Strategiske/operationelle risici

Risiko Principper og guidelines Ansvarlig Principper og guidelines 

Utilstrækkelig	evne	til	at	udvikle	produkter	og	løsninger,	der	

møder regionale vækstmarkeders specifikke krav til pris og 

kvalitet

Danfoss’ vision, strategi og handlingsplaner, ledelsessystemer, Corporate 

Governance, intern kontrol, Code of conduct, regnskabsregler og politikker 

Direktion og forretningsledelse, relevante stabs-  

og servicefunktioner

Især Kina og Indien har fostret en række lokale virksomheder, der udvikler og fremstiller produkter præcist tilpasset det lokale ”mellem-marked’s” ønsker til pris, kvalitet og ydeevne. Dette sker på en lokal  

og meget konkurrencedygtig omkostningsplatform, hvor traditionelle high-end producenter ikke umiddelbart kan konkurrere. Ydermere er tendensen, at veletablerede producenter fra ”mellem-markedet”  

udvikler løsninger også til high-end markedet. Det er vigtigt for Danfoss at etablere og tilbyde løsninger til ”mellem-markedet”, fordi væksten hér er særlig stærk. Men det kræver helt nye, innovative og  

omkostningseffektive måder at agere på. 

Regional økonomisk recession

Der	ses	fortsat	en	risiko	for,	at	den	kraftige,	nationale	gældssætning	i	Europa	og	USA	over	tid	kan	blive	opfattet	som	uholdbar	af	de	finansielle	markeder.	En	tilbagevenden	til	økonomisk	afmatning	 

eller	recession	forårsaget	af	en	fornyet	finanskrise,	vil	få	negative	konsekvenser.	For	at	afbøde	de	mulige	konsekvenser	fra	recession/lavvækst	i	EU	og	USA	investeres	der	løbende	i	vækstmarkeder	som	

f.eks. Indien og Brasilien. En udløber af Danfoss’ strategi er også at øge brugen af underleverandører. Dette tiltag betyder lavere faste omkostninger og pengebinding, hvilket igen vil have gavnlig effekt  

i en fornyet økonomisk krise.

Tiltagende global protektionisme
Forskellige landes massive budgetunderskud har betydet iværksættelse af både besparelser og initiativer, der skal føre til fornyet national vækst. Herunder for eksempel tiltag, der skal sikre flest mulige 

nationale jobs. Implementeres sådanne tiltag i en protektionistisk kontekst, vil det kunne få negativ indflydelse på koncernens afsætningsmuligheder.

Utilstrækkelig	produktkvalitet

Produktkvalitet er en afgørende faktor for kundernes tilfredshed med Danfoss. Fejl i produkterne kan betyde både praktiske og økonomiske problemer for Danfoss’ kunder og egen organisation. Danfoss 

har tidligere haft problemer med kvaliteten i produkter. Det har betydet, at det i enkelte tilfælde har været nødvendigt at tilbagekalde produkter og erstatte dem med nye. I relation til produktansvar og 

produkttilbagekaldelse er der tegnet forsikring (se nedenfor), der også vil kunne dække tilbagekaldelse af store antal produkter. For at sikre det rette kvalitetsniveau for produkterne arbejdes der med 

kvalitetsprogrammer under både ISO9001 og TS16949.

Brud på Danfoss’ design-, patent- eller varemærkerettigheder

I de senere år er antallet af sager, hvor Danfoss’ varemærker eller produkter kopieres ulovligt, steget. Kopiprodukterne er karakteriseret ved en dårligere kvalitet, og kopiproducenterne ofte ved deres 

manglende interesse for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Kunders utilsigtede forveksling af kopiprodukter med originale produkter kan få negative og omdømmerelaterede konsekvenser for 

Danfoss. Endvidere kan der ske det, at illegale producenter udvikler sig til meget konkurrencedygtige legale konkurrenter. Danfoss arbejder løbende på at gøre det vanskeligere at efterligne produkter 

og varemærker, ligesom Danfoss er engageret i opsporing og retsforfølgelse af illegale producenter.

Utilstrækkeligt/fejlagtigt	aftalegrundlag	med	kunder	 

og leverandører

Selv om Danfoss bygger sin forretning på gensidig tillid, kan der opstå situationer med misforhold imellem parternes forventninger. For at kunder og leverandører ved, hvad de kan forvente af os,  

er det ambitionen at udforme kontrakterne, så de på overbevisende måde tydeliggør forventninger og ansvar.

Brud på konkurrencelovgivning
Deltagelse i priskarteller eller misbrug af dominerende markedsposition er ulovligt og imod koncernens etiske regelsæt. Ledende medarbejdere holdes ajour med den komplekse lovgivning gennem  

informationsmøder og træning, ligesom samtlige medarbejdere er gjort bekendt med interne forholdsregler via Danfoss’ Etikhåndbog.

Skade på Danfoss’ omdømme
Danfoss er bevidst om nødvendigheden af at være bæredygtig, det vil sige have balance mellem sociale, miljømæssige og finansielle forhold. Koncernen arbejder derfor med globale programmer  

for blandt andet social ansvarlighed, miljøledelse og medarbejderetik. 

Finansielle risici

Likviditet

Politik for Treasury Risk Management Direktion og Corporate Treasury

Det er Danfoss’ politik til enhver tid at sikre, at koncernen har et fornødent likviditetsberedskab til at kunne overholde sine forpligtigelser og til at kunne finansiere sine planlagte strategiske tiltag. Mini-

mering af likviditetsrisikoen finder sted gennem en kombination af effektiv likviditetsstyring og -planlægning, etablering af uopsigelige lånefaciliteter og ved at sikre, at likviditetsbeholdningen er likvid 

og tilgængelig. Det er Danfoss’ finansieringspolitik at være kvalificeret til en »investment grade credit rating« samt at have en betydelig likviditetsreserve i form af ikke trukne uopsigelige kreditfaciliteter 

samt likvider. Ved udgangen af 2010 rådede Danfoss over uudnyttede og uopsigelige kredittilsagn på 6,0 mia. DKK mod 4,8 mia. DKK året før. Hertil kommer likvider og almindelige driftskreditter.  

Danfoss skønner at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt i forhold til aktuelle planer samt markedssituationen generelt.

Rente
Koncernens renterisiko kan primært henføres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af både fastforrentede lån, lån med variabel rente og afledte  

renteprodukter. Renterisikoen ved en stigning i markedsrenten på 1% blev ved udgangen af 2010 opgjort til DKK 27 mio. DKK.

Råvarepris

Udviklingen	i	de	globale	råvarepriser	kan	påvirke	koncernens	indtjening.	Som	supplement	til	fastprisaftaler	med	leverandører	foretager	Danfoss	endvidere	risikoafdækning	med	finansielle	instrumenter	 

i forbindelse med dele af koncernens køb af visse metaller og elektricitet. 

Det er Danfoss’ overordnede politik at sikre, at signifikante råvarerisici reduceres via en kombination af risikoafdækning og aktiv pristilpasning.  

Råvareforbruget afdækkes minimum seks måneder og maksimum 18 måneder frem i tiden, hvis disse vurderes at være væsentlige. 

Valutakurser

Valutakursrisiko består af tre elementer:

1.  Transaktionsrisiko 

 Væsentlige konsoliderede risici samt 12 måneders forventede pengestrømme i fremmed valuta (ekskl. pengestrømme fra visse lande med inkonvertible valutaer) afdækkes løbende.

2.  Translationsrisiko (omregningsrisiko)

 Danfoss afdækker generelt ikke translationsrisici, idet disse ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte. Dog søges translationsrisici reduceret ved at lånefinansiere i lokal valuta så vidt  

 muligt.

3.  Økonomisk/strukturel risiko (strategisk risiko)

 Økonomisk strukturel valutarisiko kan ikke effektivt afdækkes via finansielle instrumenter og er derfor ikke en del af Corporate Treasury’s operationelle finansielle risikostyringsstrategi. Dog styres disse  

 så vidt muligt på strategisk niveau, idet det tilstræbes, at produkterne produceres så tæt på kunden som muligt.

Modpartsrisiko
Det er Danfoss’ politik at minimere risikoen for, at en eller flere af Danfoss’ finansielle partnere ikke er i stand til at overholde sine forpligtigelser. Denne situation søges imødegået ved så vidt muligt kun  

at benytte solide regionale eller globale finansielle partnere, som har en kreditvurdering på minimum »A« i henhold til Standard & Poors’ credit rating-terminologi.

Pensionsforpligtelser
Politikker for pensionsløsninger. Ved virksomhedsopkøb indgår vurderingen 

af pensionsforpligtelser i due dilligence.
Direktion og Corporate Risk Management

Danfoss har pensionsforpligtelser i form af Defined Benefit ordninger (tilsagnsordninger) i dattervirksomheder i nogle få lande. Danfoss arbejder aktivt for at mindske risiciene herved, blandt andet er  

der lukket for tilgang af nye medlemmer i de eksisterende ordninger, ligesom der ikke oprettes nye ordninger.

Hazard risici

Erhvervs- og produktansvar
Politikker for beskyttelse af aktiver, interne kontroller, informationssikkerhed, 

IT arkitektur og genetableringsplaner.

Direktion og forretningsledelse, Danfoss Captive  

Reinsurance A/S, Corporate Risk Management

Danfoss har etableret et globalt forsikringsprogram, som det er obligatorisk for alle dattervirksomheder at deltage i. Programmet omfatter blandt andet all-risks forsikring (maskiner, inventar, varelagre  

og driftstab), erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. 

Som et led i udbygningen og konsolideringen af koncernens risikostyring driver Danfoss eget genforsikringsselskab. Selskabets hovedformål er at genforsikre udvalgte risici i koncernen. Selskabet  

genforsikrer risiciene for de nuværende tre hovedforsikringer: Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, all-risk forsikring og transportforsikring. På trods af etableringen af eget forsikringsselskab  

er koncernen kun i begrænset omfang selvforsikrende.
Skader på bygninger, inventar og udstyr

Nedbrud i kritiske IT-systemer
Politikker for beskyttelse af aktiver, interne kontroller,  

informationssikkerhed, IT 

Direktion, forretningsledelse, Corporate Information  

Security og koncern IT.
Informations- og kommunikationssystemers drift er kritisk for at kunne servicere kunderne, herunder modtage og eksekvere ordrer.
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Strategiske/operationelle risici

Risiko Principper og guidelines Ansvarlig Principper og guidelines 

Utilstrækkelig	evne	til	at	udvikle	produkter	og	løsninger,	der	

møder regionale vækstmarkeders specifikke krav til pris og 

kvalitet

Danfoss’ vision, strategi og handlingsplaner, ledelsessystemer, Corporate 

Governance, intern kontrol, Code of conduct, regnskabsregler og politikker 

Direktion og forretningsledelse, relevante stabs-  

og servicefunktioner

Især Kina og Indien har fostret en række lokale virksomheder, der udvikler og fremstiller produkter præcist tilpasset det lokale ”mellem-marked’s” ønsker til pris, kvalitet og ydeevne. Dette sker på en lokal  

og meget konkurrencedygtig omkostningsplatform, hvor traditionelle high-end producenter ikke umiddelbart kan konkurrere. Ydermere er tendensen, at veletablerede producenter fra ”mellem-markedet”  

udvikler løsninger også til high-end markedet. Det er vigtigt for Danfoss at etablere og tilbyde løsninger til ”mellem-markedet”, fordi væksten hér er særlig stærk. Men det kræver helt nye, innovative og  

omkostningseffektive måder at agere på. 

Regional økonomisk recession

Der	ses	fortsat	en	risiko	for,	at	den	kraftige,	nationale	gældssætning	i	Europa	og	USA	over	tid	kan	blive	opfattet	som	uholdbar	af	de	finansielle	markeder.	En	tilbagevenden	til	økonomisk	afmatning	 

eller	recession	forårsaget	af	en	fornyet	finanskrise,	vil	få	negative	konsekvenser.	For	at	afbøde	de	mulige	konsekvenser	fra	recession/lavvækst	i	EU	og	USA	investeres	der	løbende	i	vækstmarkeder	som	

f.eks. Indien og Brasilien. En udløber af Danfoss’ strategi er også at øge brugen af underleverandører. Dette tiltag betyder lavere faste omkostninger og pengebinding, hvilket igen vil have gavnlig effekt  

i en fornyet økonomisk krise.

Tiltagende global protektionisme
Forskellige landes massive budgetunderskud har betydet iværksættelse af både besparelser og initiativer, der skal føre til fornyet national vækst. Herunder for eksempel tiltag, der skal sikre flest mulige 

nationale jobs. Implementeres sådanne tiltag i en protektionistisk kontekst, vil det kunne få negativ indflydelse på koncernens afsætningsmuligheder.

Utilstrækkelig	produktkvalitet

Produktkvalitet er en afgørende faktor for kundernes tilfredshed med Danfoss. Fejl i produkterne kan betyde både praktiske og økonomiske problemer for Danfoss’ kunder og egen organisation. Danfoss 

har tidligere haft problemer med kvaliteten i produkter. Det har betydet, at det i enkelte tilfælde har været nødvendigt at tilbagekalde produkter og erstatte dem med nye. I relation til produktansvar og 

produkttilbagekaldelse er der tegnet forsikring (se nedenfor), der også vil kunne dække tilbagekaldelse af store antal produkter. For at sikre det rette kvalitetsniveau for produkterne arbejdes der med 

kvalitetsprogrammer under både ISO9001 og TS16949.

Brud på Danfoss’ design-, patent- eller varemærkerettigheder

I de senere år er antallet af sager, hvor Danfoss’ varemærker eller produkter kopieres ulovligt, steget. Kopiprodukterne er karakteriseret ved en dårligere kvalitet, og kopiproducenterne ofte ved deres 

manglende interesse for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Kunders utilsigtede forveksling af kopiprodukter med originale produkter kan få negative og omdømmerelaterede konsekvenser for 

Danfoss. Endvidere kan der ske det, at illegale producenter udvikler sig til meget konkurrencedygtige legale konkurrenter. Danfoss arbejder løbende på at gøre det vanskeligere at efterligne produkter 

og varemærker, ligesom Danfoss er engageret i opsporing og retsforfølgelse af illegale producenter.

Utilstrækkeligt/fejlagtigt	aftalegrundlag	med	kunder	 

og leverandører

Selv om Danfoss bygger sin forretning på gensidig tillid, kan der opstå situationer med misforhold imellem parternes forventninger. For at kunder og leverandører ved, hvad de kan forvente af os,  

er det ambitionen at udforme kontrakterne, så de på overbevisende måde tydeliggør forventninger og ansvar.

Brud på konkurrencelovgivning
Deltagelse i priskarteller eller misbrug af dominerende markedsposition er ulovligt og imod koncernens etiske regelsæt. Ledende medarbejdere holdes ajour med den komplekse lovgivning gennem  

informationsmøder og træning, ligesom samtlige medarbejdere er gjort bekendt med interne forholdsregler via Danfoss’ Etikhåndbog.

Skade på Danfoss’ omdømme
Danfoss er bevidst om nødvendigheden af at være bæredygtig, det vil sige have balance mellem sociale, miljømæssige og finansielle forhold. Koncernen arbejder derfor med globale programmer  

for blandt andet social ansvarlighed, miljøledelse og medarbejderetik. 

Finansielle risici

Likviditet

Politik for Treasury Risk Management Direktion og Corporate Treasury

Det er Danfoss’ politik til enhver tid at sikre, at koncernen har et fornødent likviditetsberedskab til at kunne overholde sine forpligtigelser og til at kunne finansiere sine planlagte strategiske tiltag. Mini-

mering af likviditetsrisikoen finder sted gennem en kombination af effektiv likviditetsstyring og -planlægning, etablering af uopsigelige lånefaciliteter og ved at sikre, at likviditetsbeholdningen er likvid 

og tilgængelig. Det er Danfoss’ finansieringspolitik at være kvalificeret til en »investment grade credit rating« samt at have en betydelig likviditetsreserve i form af ikke trukne uopsigelige kreditfaciliteter 

samt likvider. Ved udgangen af 2010 rådede Danfoss over uudnyttede og uopsigelige kredittilsagn på 6,0 mia. DKK mod 4,8 mia. DKK året før. Hertil kommer likvider og almindelige driftskreditter.  

Danfoss skønner at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt i forhold til aktuelle planer samt markedssituationen generelt.

Rente
Koncernens renterisiko kan primært henføres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af både fastforrentede lån, lån med variabel rente og afledte  

renteprodukter. Renterisikoen ved en stigning i markedsrenten på 1% blev ved udgangen af 2010 opgjort til DKK 27 mio. DKK.

Råvarepris

Udviklingen	i	de	globale	råvarepriser	kan	påvirke	koncernens	indtjening.	Som	supplement	til	fastprisaftaler	med	leverandører	foretager	Danfoss	endvidere	risikoafdækning	med	finansielle	instrumenter	 

i forbindelse med dele af koncernens køb af visse metaller og elektricitet. 

Det er Danfoss’ overordnede politik at sikre, at signifikante råvarerisici reduceres via en kombination af risikoafdækning og aktiv pristilpasning.  

Råvareforbruget afdækkes minimum seks måneder og maksimum 18 måneder frem i tiden, hvis disse vurderes at være væsentlige. 

Valutakurser

Valutakursrisiko består af tre elementer:

1.  Transaktionsrisiko 

 Væsentlige konsoliderede risici samt 12 måneders forventede pengestrømme i fremmed valuta (ekskl. pengestrømme fra visse lande med inkonvertible valutaer) afdækkes løbende.

2.  Translationsrisiko (omregningsrisiko)

 Danfoss afdækker generelt ikke translationsrisici, idet disse ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte. Dog søges translationsrisici reduceret ved at lånefinansiere i lokal valuta så vidt  

 muligt.

3.  Økonomisk/strukturel risiko (strategisk risiko)

 Økonomisk strukturel valutarisiko kan ikke effektivt afdækkes via finansielle instrumenter og er derfor ikke en del af Corporate Treasury’s operationelle finansielle risikostyringsstrategi. Dog styres disse  

 så vidt muligt på strategisk niveau, idet det tilstræbes, at produkterne produceres så tæt på kunden som muligt.

Modpartsrisiko
Det er Danfoss’ politik at minimere risikoen for, at en eller flere af Danfoss’ finansielle partnere ikke er i stand til at overholde sine forpligtigelser. Denne situation søges imødegået ved så vidt muligt kun  

at benytte solide regionale eller globale finansielle partnere, som har en kreditvurdering på minimum »A« i henhold til Standard & Poors’ credit rating-terminologi.

Pensionsforpligtelser
Politikker for pensionsløsninger. Ved virksomhedsopkøb indgår vurderingen 

af pensionsforpligtelser i due dilligence.
Direktion og Corporate Risk Management

Danfoss har pensionsforpligtelser i form af Defined Benefit ordninger (tilsagnsordninger) i dattervirksomheder i nogle få lande. Danfoss arbejder aktivt for at mindske risiciene herved, blandt andet er  

der lukket for tilgang af nye medlemmer i de eksisterende ordninger, ligesom der ikke oprettes nye ordninger.

Hazard risici

Erhvervs- og produktansvar
Politikker for beskyttelse af aktiver, interne kontroller, informationssikkerhed, 

IT arkitektur og genetableringsplaner.

Direktion og forretningsledelse, Danfoss Captive  

Reinsurance A/S, Corporate Risk Management

Danfoss har etableret et globalt forsikringsprogram, som det er obligatorisk for alle dattervirksomheder at deltage i. Programmet omfatter blandt andet all-risks forsikring (maskiner, inventar, varelagre  

og driftstab), erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. 

Som et led i udbygningen og konsolideringen af koncernens risikostyring driver Danfoss eget genforsikringsselskab. Selskabets hovedformål er at genforsikre udvalgte risici i koncernen. Selskabet  

genforsikrer risiciene for de nuværende tre hovedforsikringer: Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, all-risk forsikring og transportforsikring. På trods af etableringen af eget forsikringsselskab  

er koncernen kun i begrænset omfang selvforsikrende.
Skader på bygninger, inventar og udstyr

Nedbrud i kritiske IT-systemer
Politikker for beskyttelse af aktiver, interne kontroller,  

informationssikkerhed, IT 

Direktion, forretningsledelse, Corporate Information  

Security og koncern IT.
Informations- og kommunikationssystemers drift er kritisk for at kunne servicere kunderne, herunder modtage og eksekvere ordrer.
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Risikorapportering og tilsyn

I Danfoss sker der en løbende risikorapportering 

mellem de forskellige ledelsesgrupperinger for 

eksempel i forbindelse med kvartalsvise business 

reviews. Der udarbejdes tillige en årlig konsolideret 

rapport med det formål at kunne dokumentere 

overfor Bestyrelse og Revisionsudvalg, hvilke 

risici der er de væsentligste, og at der foreligger  

de fornødne politikker og processer, samt at disse 

også fungerer efter hensigten. Både den løbende 

og den årlige rapportering har til hensigt at give 

ledergrupperne konkret og valid information om 

væsentlige risici og disses faktiske styring. 

Selvom Danfoss har aktiemajoriteten i Sauer- 

Danfoss, er Danfoss’ politikker for risikostyring ind 

til videre ikke implementeret i Sauer-Danfoss. 

Sauer-Danfoss er omfattet af den amerikanske 

Sarbanes-Oxley Act (Sox 404), der opstiller et 

regelsæt for selskabets Corporate Governance.  

For yderligere oplysninger se  

www.sauer-danfoss.com

Risikoprofil 

Det er Danfoss’ opfattelse, at der ikke umiddelbart 

er enkeltstående risici, der kan true koncernens 

overlevelse. 

For bedst at kunne vurdere Danfoss’ præstation  

i forhold til disse risikoforhold er der fastlagt en 

række konkrete målepunkter, ligesom der løbende 

sker en risikoafsøgning og -vurdering. Væsentlige 

forhold er: 

•	 Globale	markedsforhold

	 •	 Adgangsforhold	og	konkurrenter	fra	især		 	

 vækst-økonomier som Kina og Indien

•	 Global	økonomisk	vækst

	 •	 Vigtige	markeder	er	især	Tyskland,	Kina,		 	

	 Rusland,	Brasilien,	USA	og	Indien

	 •	 Iblandt	de	mest	betydende	segmenter	er		 	

 nybyggeri, renovering, råvareudvindelse  

 og -forædling, produktion af forbrugsgoder  

 og detailhandel

•	 Kunderelationer	og	omdømme

	 •	 Danfoss	har	tradition	for	langvarigt	sam-	 	

 arbejde med kunder og andre vigtige   

 samarbejdspartnere 

•	 Konkurrenceevne	og	innovation

	 •	 Udgøres	af	eksempelvis	omkostningsniveau,		 	

 produktkvalitet, leveringsevne samt  kunde-  

 og markedskendskab

•	 Frit	cash	flow

	 •	 Hvilket	skal	reducere	gæld,	og	finansiere		 	

 vækstinitiativer.

AKTIONÆRFORHOLD
Danfoss’ aktiekapital udgør 1.027 mio. DKK og 

fordeler sig på to aktieklasser: A-aktierne, der 

tegner sig for 425 mio. DKK, og B-aktierne, der 

tegner sig for 602 mio. DKK. A-aktierne giver ret  

til ti stemmer for hver 100 kroners aktie (nominel 

værdi), mens B-aktierne giver ret til én stemme  

for hver 100 kroners aktie (nominel værdi). 

Indehaverne af A-aktier har desuden forteg- 

ningsret til A-aktier ved eventuelle aktiekapital-

forhøjelser. Herudover har ingen aktier særlige 

rettigheder. Bitten og Mads Clausens Fond og 

familien Clausen ejer tilsammen alle udstedte 

A-aktier og et antal B-aktier svarende til 98,4%  

af aktiestemmerne. Ved udgangen af 2010 havde 

Danfoss ca. 5.000 navnenoterede medarbejder-

aktionærer, hvoraf ca. en fjerdedel ikke længere er 

ansat i Danfoss. Omkring tre fjerdedele af aktionæ-

rerne var bosat i Danmark, mens de resterende 

aktionærer havde bopæl uden for Danmark. 

Aktionærer med over 5% af aktiekapitalen  

 Aktier  Stemmer

Bitten og Mads 
Clausens Fond, 
Nordborg

46,03%  84,87%

Clausen Controls A/S, 
Sønderborg

25,49% 5,39%

Henrik Mads Clausen, 
Lake	Forrest,	USA

10,71% 2,26%

Karin Clausen,
Holte

7,04%  1,49%

Kursudviklingen for Danfoss aktien

Kursen for Danfoss’ aktie fastsættes én gang årligt, 

baseret på en værdiansættelse udarbejdet af 

Danske Markets (en afdeling af Danske Bank A/S) 

umiddelbart inden den ordinære generalforsam-

ling i april.

I forbindelse med udstedelsen af de første med- 

arbejderaktier i 2001 blev der således for første 

gang sat en markedskurs på Danfoss aktien. I 2001 

blev kursen fastsat til 749. I beregningsgrundlaget 

for kursen indgår blandt andet den økonomiske 

udvikling i Danfoss, koncernens forventninger til 

de kommende år, evnen til at overholde forvent-

ningerne, den økonomiske udvikling i en række 

sammenlignelige virksomheder og deres forvent-

ninger til fremtiden samt den generelle udvikling 

på aktiemarkedet. I 2010 blev kursen fastsat til 

1.077 DKK pr. aktie. Den nye kurs offentliggøres  

på generalforsamlingen i april 2011.

Udbytte og generalforsamling

Som et led i den nye strategi er det blevet besluttet 

at udbetale et begrænset udbytte for årene 2010 

og 2011. Bestyrelsen indstiller derfor til generalfor-

samlingen, at der udbetales et udbytte på 10% for 

regnskabsåret 2010.

Den ordinære generalforsamling finder sted  

i Nordborg den 29. april 2011.

Begivenheder efter regnskabsårets  

afslutning

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE symbol 

»WTS«) offentliggjorde 9. februar 2011 at selskabet 

har til hensigt at erhverve Danfoss Socla og den 

dertil hørende vandventilforretning. Den poten-

tielle overtagelse forudsætter, at der underskrives 

en endelig købsaftale, samt at konkurrence-

myndighederne godkender handelen. 

Danfoss har i februar underskrevet en aftale om 

salg af samtlige gearmotor-aktiver i Danfoss Bauer 

GmbH til det amerikanske selskab Altra Holdings 

Inc. (NASDAQ: AIMC). Aftalen ventes at blive gen- 

nemført i løbet af 2. kvartal 2011 efter konkurrence- 

myndighedernes godkendelse.

 

LEDELSESBERETNING
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Med afsæt i den positive udvikling i 2010 venter Danfoss en fortsat fremgang 

i både omsætning og indtjening i 2011. Fremgangen vil primært være drevet 

af vækstmarkederne i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), der 

også i 2011 ventes at vise tocifrede vækstrater. Væksten forventes ikke at 

fortsætte på samme høje niveau, der er set igennem 2010, hvor sammen-

ligningstallenevar baseret på de voldsomt negative tendenser i 2009. 

Markederne i Nordamerika og Europa ventes at vise en moderat udvikling, 

idet der dog ventes vækst, og der ventes ligeledes en positiv udvikling på  

det fortsat vigtige tyske marked. 

 

•	 Omsætningen	ventes	således	at	vokse	til	niveauet	33	til	34	mia.	DKK 

De løbende restruktureringsaktiviteter og de fortsatte tiltag i koncernens 

nye strategi ventes at have en fortsat positiv indvirkning på Danfoss’ 

lønsomhed. 

•	 EBIT	ventes	således	at	vokse	til	niveauet	3,3	til	3,5	mia.	DKK

Forventninger til 2011
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Danfoss  
Climate & Energy
Segmentbeskrivelse

Danfoss Climate & Energy består af fem divisioner: 

Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Controls, 

Danfoss Power Electronics, Danfoss Heating 

Solutions, Danfoss Commercial Compressors og 

Danfoss District Energy. Alle divisioner er førende 

inden for klima- og energiområdet. Segmentet 

fokuserer på at levere energieffektive og klima-

venlige løsninger til en række udvalgte brancher. 

Divisionerne har en ledende rolle på verdens-

markedet for forskning, udvikling, produktion, salg 

og service af mekaniske og elektroniske produkter 

til køle- og air conditioningindustrien, til komfort- 

og opvarmingsområdet, styring af elektromotorer, 

samt en række industrier, hvor energiforbrug har 

betydning.

Markedsudvikling

Den voksende globale interesse for segmentets 

produkter og services til klima- og energiområdet 

løftede i 2010 omsætningen betydeligt. Salget  

på det europæiske marked viste en pæn tocifret 

vækst, og specielt udviklingen på det vigtige  

tyske marked var positiv. Men også udviklingen 

på markederne i Nord- og Latinamerika har været 

meget positiv med fornuftige vækstrater. 

Udviklingen	på	vækstmarkederne	i	BRIK-landene	

viste ligeledes markante vækstrater. 

Resultatudvikling

Omsætningen steg til 18.923 mio. DKK fra  

15.112 mio. DKK i 2009, svarende til en stigning 

25% i forhold til året før. Omregnet til sidste års 

kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var 

der tale om en vækst i omsætningen på 20%  

mod et fald på 11% i 2009. Salget har gennem  

2010 udviklet sig bedre end forventet, og samtidig 

er det lykkedes at vinde markedsandele på flere 

markeder. Resultat af primær drift (EBIT) blev på 

2.509 mio. DKK mod 1.051 mio. DKK i 2009. Den 

klart forbedrede indtjening skyldes »Core & Clear« 

initiativerne, herunder de igangsatte restrukture-

ringsaktiviteter, bedre kapacitetsudnyttelse og 

stram omkostningsstyring. EBIT-margin blev  

på 13,3% mod 7% året før.

Som følge af organisationsændringerne i forbindelse med den nye strategi  

kan tallene for 2010 og 2009 ikke fuldt ud sammenlignes.

Hoved- og nøgletal for Danfoss Climate & Energy
mio. DKK

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 15.112 18.923
Resultat af primær drift (EBIT) 1.051 2.509
Andel af resultat efter skat i assoc./JV -21 16
Ordinært resultat før renter 1.030 2.525

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 3.791 3.845
Materielle anlægsaktiver 3.052 2.976
Kapitalandele i associerede/joint ventures 160 163
Totale aktiver 11.644 13.032

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 569 552
Afskrivninger 793 714

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 13.502 13.476

NØGLETAL
EBIT margin 7,0% 13,3%
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LEDELSESBERETNING
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11% (11%)

Omsætning
Fordelt på regioner

Omsætning og EBIT Omsætning fordelt på regioner 2010 (2009)
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Sauer-Danfoss
Segmentbeskrivelse

Sauer-Danfoss er førende i verden med hensyn  

til design, fremstilling og salg af hydrauliske og 

elektroniske systemer og komponenter, der 

hovedsageligt anvendes i mobilt udstyr. Virksom-

heden opererer inden for følgende segmenter: 

Landbrug, Bygge & Anlæg, Materialehåndtering, 

Have- og Parkvedligeholdelse samt Specialmas-

kiner. Danfoss ejer 76% af aktierne i Sauer-Danfoss, 

der er noteret på New York Stock Exchange, og 

virksomhedens aktiekurs kan følges under koden: 

SHS.

Tallene i afsnittet er de officielle Sauer-Danfoss  

tal	efter	US	GAAP,	og	ikke	de	tal,	der	er	indregnet	 

i koncernregnskabet for Danfoss. I Danfoss’

regnskab er de indregnet efter IFRS.

Markedsudvikling

Den positive udvikling fra slutningen af 2009 

fortsatte ind i 2010 og alle regioner har bidraget  

til væksten i omsætningen. Den største fremgang 

har selskabet oplevet på markederne i Asien og 

Stillehavsregionen, men også de øvrige regioner 

har vist stor vækst. Forretningsområdet Propel fik 

en vækst i omsætningen på 55%, mens væksten  

i Work Funktion var på 39% og 33% i Controls. 

Resultatudvikling

Sauer-Danfoss kom stærkt ud af 2010. Omsætnin-

gen	steg	til	1.641	mio.	USD	fra	1.159	mio.	USD	 

i 2009, svarende til en stigning på 42% i forhold til 

året før. Omregnet til sidste års kursniveau og 

korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en 

vækst i omsætningen på 42% mod et fald på 43%  

i 2009. Resultat af primær drift (EBIT) blev på  

246	mio.	USD	mod	−211	mio.	USD	året	før.

»The Sauer-Danfoss Pulse« 

Sauer-Danfoss lancerede i begyndelsen af 2010  

sin nye virksomhedsstrategi »The Sauer-Danfoss 

Pulse«, der definerer selskabets udvikling frem 

mod 2013 under visionen »Din stærkeste partner 

inden for mobilhydraulik«. »The Sauer-Danfoss 

Pulse« er helt i tråd med koncernens overordnede 

»Core & Clear« strategi, og indeholder klare 

finansielle målsætninger, som skal styrke selskabet 

og sikre den fremtidige vækst. Som et led i strate- 

gien er der gennemført er der gennemført en 

række større organisatoriske ændringer, der skal 

styrke styrke de forskellige forretningsområder og 

sikre en mere fokuseret og målrettet tilgang til  

markedet. Fem forretningsområder - fortsat ejet 

af Sauer-Danfoss – er udskilt som selvstændige 

enheder for at opnå fuld udnyttelse af deres 

individuelle potentialer. 

The Sauer-Danfoss Pulse beskriver ligeledes den 

måde, hvorpå selskabet fremover vil drive forret- 

ning inden for fokusområderne; værdikæden, 

innovation, markedstilgang og medarbejderne. 

Denne nye måde at drive forretning på samt klart 

definerede ønsker for adfærd, er de elementer,  

der skal understøtte virksomheden i at opfylde  

de økonomiske målsætninger.

For yderligere information se:  

www.sauer-danfoss.com

Hoved- og nøgletal for Sauer-Danfoss Inc.
mio. USD (US GAAP)

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 1.159 1.641
Resultat af primær drift (EBIT) -211 246

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 55 53
Materielle anlægsaktiver 514 408
Totale aktiver 1.068 1.123

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 43 26
Afskrivninger 117 97

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 6.117 6.030

NØGLETAL
EBIT margin -18,2% 15,0%
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mio. USD (US GAAP)

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 1.159 1.641
Resultat af primær drift (EBIT) -211 246

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 55 53
Materielle anlægsaktiver 514 408
Totale aktiver 1.068 1.123

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 43 26
Afskrivninger 117 97

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 6.117 6.030

NØGLETAL
EBIT margin -18,2% 15,0%

LEDELSESBERETNING



EBIT

Omsætning

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

06 07 08 09 10

mio. USD

500

300

400

0

200

100

300

100

200

EU
30% (35%)

Nordamerika 39% (39%)

Latinamerika 5% (4%)

Asien 20% (16%)

Pacific 1% (1%)Øvrige europæiske lande
5% (5%)

Omsætning
Fordelt på regioner

Omsætning og EBIT Omsætning fordelt på regioner 2010 (2009)

43



44

Danfoss  
Development
Segmentbeskrivelse

Danfoss Development omfatter bl.a. de aktiviteter, 

der over de kommende år skal gennem en 

strategisk revurdering med henblik på frasalg, 

indgåelse i joint ventures eller andre former for 

alliancer, idet Danfoss ikke på egen hånd vil 

afsætte ressourcerne til at bringe områderne frem 

til en global førerposition. I segmentet indgår 

blandt andet Danfoss Appliance Controls, Danfoss 

Water Controls og Danfoss Gearmotors.

Markedsudvikling

Gennem 2010 er der i segmentet blevet arbejdet 

med at finde nye ejere til nogle af de forretninger, 

der indgår i segmentet. Som led i dette arbejde 

blev der i juli indgået en aftale med det tyske 

industrielle	holdingselskab	AURELIUS	AG	om	køb	

af Danfoss Household Compressors. Købet blev 

godkendt af myndighederne i oktober.

Resultatudvikling

Omsætningen blev på 3.284 mio. DKK mod  

2.689 mio. DKK i 2009, svarende til en vækst på 

22% i forhold til året før. Omregnet til sidste års 

kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var 

der tale om en vækst i omsætningen på 11% mod 

et fald på 19% i 2009. Resultat af primær drift 

(EBIT) blev et underskud på 51 mio. DKK mod et 

underskud på 244 mio. DKK i 2009.

Begivenheder efter regnskabsårets  

afslutning

Danfoss har i februar indgået en hensigtserklæring 

om salg af Danfoss Socla til det amerikanske 

selskab Watts Water Technologies, Inc. 

Danfoss har i februar underskrevet en aftale om 

salg af samtlige gearmotor-aktiver i Danfoss Bauer 

GmbH til det amerikanske selskab Altra Holdings Inc. 

Hoved- og nøgletal for Danfoss Development
mio. DKK

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 2.689 3.284
Resultat af primær drift (EBIT) -244 -51
Andel af resultat efter skat i assoc./JV -16 -2
Ordinært resultat før renter -260 -53

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 320 325
Materielle anlægsaktiver 1.272 1.303
Kapitalandele i associerede/joint ventures 4 4
Totale aktiver 3.260 2.867

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 182 208
Afskrivninger 80 177

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 5.172 3.449

NØGLETAL
EBIT margin -9,1% -1,6%

Hoved- og nøgletal for Danfoss Development
mio. DKK

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 2.689 3.284
Resultat af primær drift (EBIT) -244 -51
Andel af resultat efter skat i assoc./JV -16 -2
Ordinært resultat før renter -260 -53

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 320 325
Materielle anlægsaktiver 1.272 1.303
Kapitalandele i associerede/joint ventures 4 4
Totale aktiver 3.260 2.867

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 182 208
Afskrivninger 80 177

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 5.172 3.449

NØGLETAL
EBIT margin -9,1% -1,6%

Hoved- og nøgletal for Danfoss Development
mio. DKK

2009 2010
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 2.689 3.284
Resultat af primær drift (EBIT) -244 -51
Andel af resultat efter skat i assoc./JV -16 -2
Ordinært resultat før renter -260 -53

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver 320 325
Materielle anlægsaktiver 1.272 1.303
Kapitalandele i associerede/joint ventures 4 4
Totale aktiver 3.260 2.867

ANDRE OPLYSNINGER
Anlægsinvesteringer 182 208
Afskrivninger 80 177

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal medarbejdere 5.172 3.449

NØGLETAL
EBIT margin -9,1% -1,6%

Som følge af organisationsændringerne i forbindelse med den nye strategi  

kan tallene for 2010 og 2009 ikke fuldt ud sammenlignes.
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Business support

Danfoss Business System

Danfoss Business System (DBS) har ansvaret for,  

at der sker en løbende forbedring af Danfoss’ 

produktivitet og effektivitet, at det sikres at best 

practice implementeres i vores kerneprocesser. 

DBS forbedrer løbende vores kvalitet, omkost-

ningsstyring, levering og innovation på basis af en 

entydig angivelse af retning, en målrettet opbyg-

ning af kompetencer og en effektiv opfølgnings-

proces.

DBS implementeres gennem forbedringsprogram-

mer dedikeret til supply chain, salg og produkt-

udvikling. Disse processer er forankret i vores 

forretninger og understøttes af eksperter og  

DBS Academy. 

Danfoss Produktivitets Program er et pro-

gram inspireret af Lean-principperne, der tilfører 

produktionsområderne nye kompetencer, så de 

kan indføre vedvarende, gradvise forandringer 

og opnå løbende forbedringer. Det sker ved 

hjælp af eliminering af spild, en forbedret 

produktivitet og kapacitet samt forbedret  

kvalitet, levering og reducerede omkostninger.

Full Potential Purchasing har til formål at sikre, 

at vores indkøbsorganisation har de bedst mulige 

værktøjer og kompetencer til at mindske de 

samlede leverandøromkostninger. Det opnås ved 

hjælp af forhandlinger, konsolidering af leve-

randører, optimering af supply chain og forbed-

ringer af produktdesignet.

Danfoss Sales Program understøtter salgs-

organisationen med at opnå højere vækst ved  

at forbedre vores sælgeres kompetencer, så de  

kan levere en endnu bedre service til vores kun- 

der. Dermed bliver vi i stand til at sælge mere til 

vores eksisterende kundekreds, få flere kunder  

og forbedre vores salgstal.

Product Development Program opbygger 

værktøjer og kompetencer, så Danfoss hurtigere 

og mere effektivt kan lancere nye produkter. 

Dette sikrer, at de bedste ideer bliver omsat til 

projekter, og at projekterne når markederne til  

den rette tid på en sådan måde, at vi løbende 

forbedrer vores indtjening.

DBS Academy er ansvarlig for at tilbyde under-

visning, der sikrer, at DBS-kompetencerne ud- 

 

bredes i hele Danfoss. De særlige trænings- 

programmer tilpasses de forskellige leder- og 

funktionsroller på samtlige niveauer i Danfoss. 

Derudover tilbyder DBS Academy også trænings-

programmer med særligt indhold i form af  

virtuel undervisning.

Danfoss Global Services

Danfoss Global Services leverer en bred vifte af 

serviceydelser til Danfoss’ forretningsenheder og 

arbejder på at forbedre tværdivisionelle processer 

samt at konsolidere koncernens interne service-

funktioner for at skabe værdi for forretningsenhe-

derne gennem stordriftfordele og synergier samt 

reducere de samlede udgifter for koncernen.

Et af fokusområderne for Danfoss Global Services  

er at skabe en mere fleksibel omkostningsstruktur 

der kan understøtte Danfoss’ forretningsenheder  

i vækst og sikre dem i tilbagegang. For at opnå 

mest mulig fleksibilitet arbejder Global Services  

på at outsource de processer der ligger uden for 

kernekompetencerne for derigennem at skabe  

en mere fleksibel omkostningsstruktur.  

Kerneområderne i Danfoss Global Services er 

LEDELSESBERETNING



47

opdelt i fem afdelinger: Logistics, Real Estate, 

Human Resources, Financial Services og General 

Administration.

Logistics er global leverandør af fragt og logistik-

ydelser til forretningerne og varetager samtidig 

den direkte leverance til kunderne. 

Real Estate fokuserer på tre hovedområder. Et er 

at skabe og sikre et overblik over Danfoss’ samlede 

portfolio af ejede, leasede og lejede bygninger 

globalt. Det andet fokusområde er at indgå  

i byggeprojekter globalt for blandt andet at sikre 

kvaliteten og at bygningerne lever op til Danfoss’ 

standard. Det sidste fokusområde er drift af 

bygningerne lokalt samt at sikre, at bygningerne  

er vedligeholdt og fremstår repræsentative for 

Danfoss.

Human Resources sikrer lokalt den daglige 

administration af blandt andet løn, ansættelse,  

udstationering samt at implementering af 

politikker finder sted i koncernens selskaber 

world wide. Derudover har organisationen 

ansvaret for den regionale og globale koordi-

nering af HR opgaver.

Financial Services har globalt ansvaret for at 

udføre, optimere og outsource processerne for 

betalinger til leverandører, at få pengene hjem fra 

kunderne samt at sikre data for rapportering. 

Financial Services leverer services lokalt i alle 

lande, mens der arbejdes på at centralisere de 

transaktionelle processer i shared service centre 

der bliver drevet af Capgemini. Outsourcingen  

af de transaktionelle processer er for størstedelen 

af Danfoss Europas vedkommende afsluttet.

General Administration arbejder med den 

daglige drift af de forskellige administrations- 

opgaver i Danfoss’ fabrikker og salgsselskaber.  

Ved udgangen af 2010 ligger hovedvægten på at 

levere services lokalt i salgsselskaberne. En vigtig 

del af General Administration er at sikre at Danfoss 

følger de lokale og globale regler og at selskabet 

lever op til Danfoss’ interne retningslinjer.

Danfoss IT

Danfoss IT har som opgave at sikre den optimale 

infrastruktur for informationer og data, således  

at Danfoss’ kerneforretninger kan betjene sine 

kunder mest effektivt. Samtidig er Danfoss IT  

ansvarlig for, at vi kan håndtere vores egne data 

enkelt og sikkert med henblik på at give Danfoss’ 

ledelse det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Danfoss IT varetager også opgaven at give 

medarbejderne i Danfoss adgang til de mest 

moderne og sikre arbejdsredskaber.
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Ledelsesberetning  
for Danfoss A/S (moderselskabet)

Omsætningen steg til 7.340 mio. DKK fra 5.976 mio. DKK i 2009, svarende til en stigning på 23%. Resultat af primær drift (EBIT) blev 355 mio. DKK, mod  

–157 mio. DKK i 2009.

Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto et tab på 1.078 mio. DKK mod en gevinst på 829 mio. DKK året før. I 2009 var finansielle indtægter  

især påvirket af gevinsten ved køb af Sauer-Danfoss aktierne. Herudover er der i 2010 modtaget lavere udbytter end tidligere. Finansielle omkostninger  

er påvirket af betydelige nedskrivninger på udlån til datterselskaber i forbindelse med salg af kompressorforretningen. Omvendt er nedskrivningen på  

datterselskaber i forhold til 2009 reduceret væsentlig. I 2009 var der under finansielle poster rapporteret en valutakursgevinst, som i 2010 er vendt til  

et valutakurstab. 

Resultatet efter skat blev på –809 mio. DKK mod 678 mio. DKK i 2009. Egenkapitalen faldt til 5.697 mio. DKK fra 6.561 mio. DKK. Danfoss A/S havde  

3.179 medarbejdere ved udgangen af 2010, hvilket var 407 færre end året før. 

For 2011 forventes en stigende omsætning i forhold til 2010. Samlet set forventes Danfoss A/S at komme ud af 2011 med et overskud.

Der henvises til Ledelsesberetning for Danfoss Koncernen, hvor de øvrige væsentlige områder, der påvirkede moderselskabet, er beskrevet.

Der er efter balancedagen ikke konstateret andre væsentlige hændelser, der ikke er indregnet eller omtalt i årsrapporten.
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Mio. DKK
(hvis intet andet er angivet)

1. Kvt
2009

2. Kvt
2009

3. Kvt
2009

4. Kvt
2009

ÅTD
4. Kvt
2009 

1. Kvt
2010

2. Kvt
2010

3. Kvt
2010

4. Kvt
2010

ÅTD
4. Kvt
2010

Resultatopgørelse:
Nettoomsætning 6.136 5.800 6.125 6.105 24.165 6.740 8.229 8.410 8.172 31.550
Resultat af primær drift med tillæg af  
af- og nedskrivninger (EBITDA) 127 28 656 543 1.354 849 1.321 1.472 1.410 5.053

Resultat før andre driftsindtægter 
og udgifter −272 −219 326 124 −40 412 842 1.168 979 3.400

Resultat af primær drift (EBIT) −339 −406 214 −899 −1.431 401 799 1.124 940 3.264
Finansielle poster, netto −98 −59 −60 567 349 −69 −72 −130 −64 −334
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat −444 −484 148 −339 −1.119 339 743 1.001 862 2.944
Periodens resultat af ophørte aktiviteter −131 −425 −33 −48 −635 −9 0 −675 −145 −829
Periodens resultat −399 −634 111 −482 −1.402 255 525 92 506 1.378

Balance:
Langfristede aktiver i alt 21.638 21.028 20.425 19.289 19.289 19.562 19.882 18.087 18.703 18.703
Aktiver 33.224 31.736 30.853 28.642 28.642 30.539 32.173 30.196 29.868 29.868
Egenkapital 11.495 10.529 10.536 10.055 10.055 10.530 11.357 11.046 11.700 11.700
Netto rentebærende gæld 10.330 10.034 9.030 9.144 9.144 9.561 9.563 8.153 6.675 6.675
Nettoaktiver 21.598 20.327 19.333 18.995 18.995 19.871 20.687 18.955 18.167 18.167
Anlægsinvesteringer 307 212 193 296 1.009 266 197 160 349 973

Pengestrømsopgørelse:
Pengestrømme fra driftsaktivitet 87 593 1.649 2.858 2.858 152 772 1.990 3.387 3.387
Pengestrømme fra investeringsaktivitet −284 −555 −735 −1.894 −1.894 −204 −305 −429 −741 −741

heraf køb af immaterielle/materielle  
anlægsaktiver −258 −442 −594 −895 −895 −101 −187 −296 −634 −634

heraf køb af dattervirksomheder og 
aktiviteter 0 0 0 −893 −893 −92 −135 −126 −132 −132

Frit cash flow −196 39 915 964 964 −52 467 1.561 2.646 2.646
Firt cash flow før M&A −176 89 981 1.906 1.906 54 610 1.697 2.792 2.792
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 516 213 −448 −733 −733 332 20 −1.098 −2.037 −2.037

Nøgletal:
Reel omsætningsvækst (%) −16 −23 −11 3 −12 11 37 30 25 25
EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. (%) −4,5 −3,8 5,4 2,0 −0,2 6,1 10,2 13,9 12,0 10,8
EBIT margin (%) −5,6 −7,0 3,5 −14,4 −5,9 6,0 9,7 13,4 11,5 10,3
EBITDA margin (%) 2,1 0,5 10,8 8,7 5,6 12,6 16,1 17,5 17,3 16,0
RONA (%) −1,6 −1,9 1,1 −4,7 −7,1 2,1 3,9 5,7 5,1 17,6
Egenkapitalens forrentning (%) −4,2 −11,3 −8,3 −13,0 −13,0 1,7 7,2 7,6 2,6 12,3
Soliditetsgrad (%) 34,6 33,2 34,1 35,1 35,1 34,5 35,3 36,6 39,2 39,2
Gæld/Egenkapital (Finansiel gearing) (%) 90,8 96,9 87,5 92,5 92,5 92,3 85,6 75,4 62,2 62,2
Netto rentebærende gæld/EBITDA 6,1 9,6 11,5 6,8 6,8 4,6 2,8 1,9 1,3 1,3

Geografiske hovedtal:
Omsætning
EU 3.072 2.809 2.982 3.004 11.865 3.201 3.645 3.729 3.711 14.281
Øvrige Europa 467 487 629 644 2.227 542 703 851 775 2.872
Asien 700 876 963 937 3.476 965 1.354 1.532 1.532 5.384
Nordamerika 1.436 1.167 1.030 923 4.557 1.459 1.835 1.561 1.486 6.342
Afrika 56 66 62 64 248 65 82 83 62 292
Pacific 97 93 119 146 455 116 126 136 140 520
Latinamerika 243 226 248 305 1.022 306 366 422 366 1.459
Mellemøsten 65 76 92 82 315 86 118 96 100 400
Total 6.136 5.800 6.125 6.105 24.165 6.740 8.229 8.410 8.172 31.550

Antal medarbejdere
Europa eksklusive Danmark 12.336 11.788 11.482 11.437 11.437 10.939 11.012 10.912 8.765 8.765
Nordamerika inklusive Mexico 4.392 3.787 3.578 3.494 3.494 3.505 3.713 3.746 3.716 3.716
Latinamerika 458 376 371 378 378 389 396 440 461 461
Asien-Pacific inklusive Kina 3.659 3.694 3.858 3.853 3.853 4.246 4.581 4.798 4.310 4.310
Øvrige Regioner 69 65 61 63 63 64 61 60 59 59
Danmark 8.090 7.442 6.748 6.515 6.515 6.300 6.389 6.105 6.081 6.081
I alt 29.004 27.152 26.098 25.740 25.740 25.443 26.152 26.061 23.392 23.392
I alt ekskl. Household Compressors 26.828 24.847 23.684 23.323 23.323 22.942 23.111 23.123 23.392 23.392

Hoved og nøgletal pr. kvartal 
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Danfoss A/S.

Årsrapporten	aflægges	efter	International	Financial	Reporting	Standards	som	godkendt	af	EU	og	yderligere	oplysningskrav	i	årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling  

pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, 

årets resultater og selskabets finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste 

risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for.

Det er vores opfattelse, at den supplerende beretning om Corporate Citizenship for Danfoss A/S giver et retvisende billede indenfor rammerne af almindelig 

anerkendte retningslinjer herfor. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nordborg, den 28. marts 2011

Direktion

Niels B. Christiansen  Kim Fausing  Nis Storgaard

Bestyrelse

Jørgen M. Clausen Hans Michael Jebsen Peter J.M. Clausen

Formand Næstformand 

Svend Aage Hansen William Ervin Hoover Gunnar Jensen 

Jens Peter Nielsen Björn Rosengren  Kasper Rørsted

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning
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Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Danfoss A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Danfoss A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. Koncernregnskabet og årsregnskabet 

omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet  

(side 56 til 123). Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt  

af	EU	og	oplysningskrav	i	årsregnskabsloven.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International 

Financial	Reporting	Standards	som	godkendt	af	EU	og	oplysningskrav	i	årsregnskabsloven.	Dette	ansvar	omfatter	udformning,	implementering	og	opretholdelse	

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskab-

smæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 

redegørelse i overensstemmelse med oplysningskrav i årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse 

med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 

sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger 

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformatio-

nen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et 

koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den 

af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsen-

tation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling  

pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overens-

stemmelse	med	International	Financial	Reporting	Standards	som	godkendt	af	EU	og	oplysningskrav	i	årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af 

koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-

regnskabet og årsregnskabet.

Nordborg, den 28. marts 2011

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Finn L. Meyer,  Thorbjørn Bruhn 
Statsaut. revisor Statsaut. revisor

Revisionspåtegning
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RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december

mio. DKK
Note 2009 2010 2009 2010

Nettoomsætning …………………………………………………………...……………………………………… 4 5.976 7.340 24.165 31.550
Produktionsomkostninger …………………………………………………………….………………..……… 5 -4.956 -5.703 -18.904 -22.672
Bruttoresultat 1.020 1.637 5.261 8.878

Distributionsomkostninger …………………………………………………………………………………… 5 -640 -723 -4.297 -4.371
Administrationsomkostninger ……………………………………………………………………………… 5 -526 -482 -1.004 -1.107
Resultat før andre driftsindtægter og driftsomkostninger  -146 432 -40 3.400

Andre driftsindtægter …………………………………………………………………………………………… 5 22 13 89 122
Andre driftsomkostninger ……………………………………………………………………………………  5 -33 -90 -1.480 -258
Resultat af primær drift (EBIT)  4 -157 355 -1.431 3.264

Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures …………………………………………  6 -37 14
Finansielle indtægter …………………………………………………………………………………………… 7 2.010 825 883 107
Finansielle omkostninger ……………………………………………………………………………………… 8 -1.181 -1.903 -534 -441
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 672 -723 -1.119 2.944

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter……………………………………………………… 9 6 -86 352 -737
Årets resultat af fortsættende aktiviteter  678 -809 -767 2.207

Årets resultat af ophørte aktiviteter………………………………………………………………………… 27 -635 -829
Årets resultat  678 -809 -1.402 1.378

Forslag til moderselskabets resultatdisponering:
Foreslået udbytte ………………………………………………………………………………………………… 102
Reserver ………………………………………………………………………………………………………………  678 -911

678 -809
Koncernens resultat fordeles således:
Aktionærerne i Danfoss….....……………………………………………………….……………………….…… -1.184 1.109
Minoritetsinteresser………………………………………………………………….…………………..………… -218 269

-1.402 1.378

EPS - Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter (aktier a 100 DKK) ………………………  10 -53,8 189,9
DEPS - Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter, udvandet (aktier a 100 DKK) ……  10 -52,1 182,4

EPS - Resultat pr. aktie (aktier a 100 DKK) …………………………………………………………………10 -115,9 108,7
DEPS - Resultat pr. aktie, udvandet (aktier a 100 DKK) ………………………………………………10 -112,4 104,4

Moderselskab Koncern
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
1. januar til 31. december

mio. DKK
Note 2009 2010 2009 2010

Årets resultat   678 -809 -1.402 1.378

Anden totalindkomst
Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder til DKK mv.…………… -78 680
Værdiregulering af sikringsinstrumenter:  
   Årets værdiregulering vedr. sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder…….… 112 -141
   Årets værdiregulering vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme……………… 33 -60 26 -169
   Værdiregulering overført til omsætning i resultatopgørelsen ……………………………… -80 -49 91
   Værdiregulering overført til produktionsomkostninger i resultatopgørelsen ………… 32 -5
Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger ……………………  21 -101 -78
Skat af anden totalindkomst ………………………………………………………………………………… 12 15 16 20
Anden totalindkomst efter skat   -35 -45 -42 398

 
Totalindkomst i alt   643 -854 -1.444 1.776

Fordeles således:
Aktionærerne i Danfoss A/S ……………………………………………………………………………………  -1.252 1.461
Minoritetsinteresserne …………………………………………………………………………………………   -192 315

-1.444 1.776

Moderselskab Koncern
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BALANCE
pr. 31. december

mio. DKK
AKTIVER Note 2009 2010 2009 2010

Langfristede aktiver

Goodwill ……………………………………………………………………………………………………………… 471 462 3.741 3.919
Øvrige immaterielle anlægsaktiver ………………………………………………………………………… 272 226 5.353 5.220
Immaterielle anlægsaktiver  11 743 688 9.094 9.139

Grunde og bygninger …………………………………………………………………………………………… 38 35 2.882 2.853
Produktionsanlæg og maskiner ……………………………………………………………………………  524 445 4.404 3.535
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ………………………………………………………………… 143 115 293 246
Materielle anlægsaktiver under opførelse ……………………………………………………………… 121 135 688 505
Materielle anlægsaktiver  12 826 730 8.267 7.139

Kapitalandele i dattervirksomheder ………………………………………………………………………  6 8.586 8.360
Tilgodehavender hos dattervirksomheder ……………………………………………………………… 6 1.135
Kapitalandele i associerede/joint ventures ……………………………………………………………  6 352 325 171 176
Andre kapitalandele ……………………………………………………………………………………………… 6 2 2 33 32
Nettoaktiver vedr. ydelsesbaserede pensionsordninger …………………………………………  21 2
Langfristede tilgodehavender ……………………………………………………………………………… 18 6 105 541
Udskudte skatteaktiver ………………………………………………………………………………………… 20 1.617 1.676
Andre langfristede aktiver  8.958 9.828 1.928 2.425

Langfristede aktiver i alt  10.527 11.246 19.289 18.703

Kortfristede aktiver  

Råvarer og hjælpematerialer ………………………………………………………………………………… 148 171 1.541 2.056
Varer under fremstilling ………………………………………………………………………………………… 98 94 571 588
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ……………………………………………………………… 370 439 1.736 2.042
Varebeholdninger  13 616 704 3.848 4.686

Tilgodehavender fra salg ……………………………………………………………………………………… 14 210 266 3.823 4.442
Tilgodehavender hos dattervirksomheder ……………………………………………………………… 14 6.924 4.557
Tilgodehavender hos associerede/joint ventures …………………………………………………… 4 2 16 11
Selskabsskat ………………………………………………………………………………………………………… 23 171 86
Andre tilgodehavender ………………………………………………………………………………………… 149 150 844 1.027
Tilgodehavender  7.287 4.975 4.854 5.566

Værdipapirer 15 35 60

Likvide beholdninger  22 9 106 616 853

Kortfristede aktiver i alt  7.912 5.785 9.353 11.165

Aktiver i alt  18.439 17.031 28.642 29.868

Moderselskab Koncern
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BALANCE
pr. 31. december

mio. DKK
PASSIVER Note 2009 2010 2009 2010

Egenkapital

Aktiekapital …………………………………………………………………………………………………………… 16 1.027 1.027 1.027 1.027
Overkurs ved emission ………………………………………………………………………………………… 136 136
Andre reserver ……………………………………………………………………………………………………… 17 5.534 4.432 7.261 8.473
Foreslået udbytte ………………………………………………………………………………………………… 102 102
Danfoss A/S' andel af egenkapitalen ……………………………………………………………………… 6.561 5.697 8.288 9.738
Minoritetsinteresser ……………………………………………………………………………………………… 1.767 1.962
Egenkapital i alt  6.561 5.697 10.055 11.700

Forpligtelser

Garantiforpligtelser og andre hensatte forpligtelser ………………………………………………  18 33 40 306 346
Forpligtelser vedr. aktieprogrammer ……………………………………………………………………… 19 12 31 14 31
Udskudt skat ………………………………………………………………………………………………………… 20 87 76 1.646 1.858
Pensions- og sundhedsforpligtelser ……………………………………………………………………… 21 31 28 1.134 1.133
Gæld, uden sikkerhed …………………………………………………………………………………………… 22 7.636 4.360 7.737 4.429
Gæld, med sikkerhed …………………………………………………………………………………………… 22 235 236 1.275 1.275
Langfristede forpligtelser  8.034 4.771 12.112 9.072

Gæld, uden sikkerhed …………………………………………………………………………………………… 22 240 1.950 871 2.392
Gæld, med sikkerhed …………………………………………………………………………………………… 22 34 31
Leverandørgæld …………………………………………………………………………………………………… 327 451 2.157 3.084
Gæld til dattervirksomheder ………………………………………………………………………………… 22 2.370 3.221
Gæld til associerede/joint ventures ………………………………………………………………………  1 1 26 32
Selskabsskat ………………………………………………………………………………………………………… 23 92 1 219 252
Garantiforpligtelser og andre hensatte forpligtelser ………………………………………………  18 35 28 630 429
Forpligtelser vedr. aktieprogrammer ……………………………………………………………………… 19 83 102 82 104
Anden gæld ………………………………………………………………………………………………………… 696 809 2.456 2.772
Kortfristede forpligtelser i alt  3.844 6.563 6.475 9.096

Forpligtelser i alt  11.878 11.334 18.587 18.168

Passiver i alt  18.439 17.031 28.642 29.868

Moderselskab Koncern
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
pr. 31. december

mio. DKK
Note 2009 2010 2009 2010

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat …………………………………………………………… 672 -723 -1.119 2.944
Regulering vedrørende ikke-kontante driftsposter ………………………………………………… 24 -388 1.389 2.608 2.179
Ændring i driftskapital …………………………………………………………………………………………… 25 320 -543 2.140 -808
Pengestrøm fra primær drift  604 123 3.629 4.315
Finansielle indbetalinger mv. ………………………………………………………………………………… 364 443 25 40
Finansielle udbetalinger mv. ………………………………………………………………………………… -336 -350 -565 -413
Modtaget udbytte ………………………………………………………………………………………………… 164 381 3
Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter  796 597 3.089 3.945
Betalt selskabsskat ………………………………………………………………………………………………… 21 -172 -231 -558
Pengestrøm fra driftsaktivitet  817 425 2.858 3.387

Køb af immaterielle anlægsaktiver ………………………………………………………………………… -47 -52 -136 -98
Køb af materielle anlægsaktiver ……………………………………………………………………………  -47 -95 -850 -741
Salg af materielle anlægsaktiver …………………………………………………………………………… 49 12 91 205
Køb af dattervirksomheder og aktiviteter ………………………………………………………………  26 -1.320 -120 -893 -145
Frasalg af dattervirksomheder og aktiviteter …………………………………………………………  26 76 81 13
Køb (-)/salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån …………………………………… 28 -1.107 614 -106 25
Pengestrøm fra investeringsaktivitet  -2.396 440 -1.894 -741

Frit cash flow  -1.579 865 964 2.646

Fremmedfinansiering:
Afdrag (-)/optagelse af rentebærende gæld …………………………………………………………  1.835 -758 -342 -1.908
Aktionærerne:
Køb (-)/salg af egne aktier ………………………………………………………………………………………  -57 -10 -57 -10
Tilgang/afgang af minoritetsinteresser …………………………………………………………………  -8 15
Udbetalt udbytte til aktionærer i moderselskabet…………………………………………………… -205 -205
Udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer……………………………………………………………… -121 -134
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  1.573 -768 -733 -2.037

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter 27 -187 -401

Årets pengestrøm  -6 97 44 208

Likvide beholdninger, primo ………………………………………………………………………………… 15 9 596 616
Valutakursregulering på likvide beholdninger ………………………………………………………… -24 29
Likvide beholdninger, ultimo  9 106 616 853

Opgørelse af frit cash flow korrigeret for køb og salg af aktiviteter 
Frit cash flow ………………………………………………………………………… -1.579 865 964 2.646
Køb af dattervirksomheder og aktiviteter …………………………………………… 26 1.320 120 893 145
Frasalg af aktiviteter ………………………………………………………………… 26 -76 -81 -13
Køb og salg af værdipapirer og øvrige kapitalandele …………………………………28 7 -15 49 14
Frit cash flow før M&A -328 889 1.906 2.792

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte materiale.

Moderselskab Koncern



61

SPECIFIKATION AF EGENKAPITAL

mio. DKK
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Egenkapital 1. januar 2009 1.027 -93 -788 -47 9.503 8.575 205 9.807 2.060 11.867

Årets resultat -1.184 -1.184 -1.184 -218 -1.402

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske 
enheder til DKK mv. -96 -96 -96 18 -78

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

  Årets værdiregulering vedr. sikring af

  nettoinvesteringer i dattervirksomheder 112 112 112 112

  Årets værdiregulering vedrørende sikring af 

  fremtidige pengestrømme 26 26 26 26

  Værdiregulering overført til omsætning 

   i resultatopgørelsen -49 -49 -49 -49

   Værdiregulering overført til produktions-

   omkostninger i resultatopgørelsen 32 32 32 32

Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede 

pensionsordninger -109 -109 -109 8 -101

Skat af anden totalindkomst 12 -28 32 16 16 16

Udloddet udbytte -205 -205 -100 -305

Overført i året 1 -1

Køb af minoritetsinteresser -5 -5 -5 -1 -6

Køb og salg af egne aktier -57 -57 -57 -57

Egenkapital 31. december 2009 1.027 -72 -800 -103 8.236 7.261 8.288 1.767 10.055

Årets resultat 1.007 1.007 102 1.109 269 1.378

Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske 
enheder til DKK mv. 7 596 603 603 77 680

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

  Årets værdiregulering vedr. sikring af

  nettoinvesteringer i dattervirksomheder -141 -141 -141 -141

  Årets værdiregulering vedrørende sikring af 

  fremtidige pengestrømme -169 -169 -169 -2 -171

  Værdiregulering overført til omsætning 

  i resultatopgørelsen 91 91 91 91

  Værdiregulering overført til produktions-

  omkostninger i resultatopgørelsen -5 -5 -5 -5

Aktuarmæssig gevinst/tab(-) på ydelsesbaserede 

pensionsordninger -56 -56 -56 -22 -78

Skat af anden totalindkomst 18 35 -26 27 27 -7 20

Udloddet udbytte -134 -134

Overført i året 136 -136 -136

Køb og salg af egne aktier/kapitaludvidelse -10 -10 -10 15 5

Aktiebaseret vederlæggelse 1 1 1 1

Afgang ved salg af dattervirksomheder -1 -1

Egenkapital 31. december 2010 1.027 136 -130 -310 -113 9.026 8.473 102 9.738 1.962 11.700
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SPECIFIKATION AF EGENKAPITAL (fortsat)

mio. DKK

Moderselskab
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Egenkapital 1. januar 2009 1.027 -23 -47 4.978 4.908 205 6.140

Årets resultat 678 678 678

Fusion med dattervirksomhed 40 40 40

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

  Årets værdiregulering 33 33 33

  Værdiregulering overført til omsætning 

   i resultatopgørelsen -80 -80 -80

Skat af anden totalindkomst 12 12 12

Udloddet udbytte -205 -205

Køb og salg af egne aktier -57 -57 -57
Overført i året 1 -1
Egenkapital 31. december 2009 1.027 -58 -103 5.695 5.534 6.561

Årets resultat -911 -911 102 -809

Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

  Årets værdiregulering -60 -60 -60

Skat af anden totalindkomst 15 15 15

Køb og salg af egne aktier -10 -10 -10

Overført i året 136 -136 -136

Egenkapital 31. december 2010 1.027 136 -103 -113 4.648 4.432 102 5.697

Aktiekapitalen og udvikling i egenkapitalen er yderligere beskrevet i note 16. Aktiekapital, note 17. Udvikling i egenkapital samt i ''Ledelsesberetning for Danfoss Koncernen''
under aktionærforhold.
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1. Regnskabsgrundlag

Danfoss A/S er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark. Årsrapporten  

for perioden 1. januar-31. december 2010 omfatter koncernregnskabet for 

Danfoss A/S og dets datterselskaber (koncernen) samt separat regnskab  

for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens krav.

Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med 

International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	som	er	godkendt	af	EU	og	

danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D jf. IFRS-bekendt-

gørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige 

IFRS udstedt af IASB.

Bestyrelse og direktion har 28. marts 2011 behandlet og godkendt årsrap-

porten for 2010, og denne forelægges til godkendelse på den ordinære  

generalforsamling 29. april 2011.

Årsrapporten præsenteres, hvor intet andet er angivet, i DKK afrundet til 

nærmeste mio. DKK.

Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip, bortset fra at 

følgende aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi: Derivater, finansielle 

instrumenter i handelsbeholdning, finansielle instrumenter klassificeret  

som disponible for salg, forpligtelser vedr. optioner og tegningsretter samt 

pensionsforpligtelser. Langfristede aktiver og afhændelsesgrupper bestemt 

for salg måles til den laveste værdi af regnskabsmæssig værdi før den 

ændrede klassifikation eller dagsværdi fratrukket salgsomkostninger. 

Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt 

konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det foregående år, 

bortset fra efterfølgende beskrevne ændringer, som ikke har haft væsentlig 

beløbsmæssig påvirkning.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Danfoss A/S har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret:

• IFRS 3 (ajourført 2008): Business Combinations

• Amendments to IFRS 2: Group Cash-settled Share-based Payment 

Transactions

• Amendments to IFRS 27: Consolidated and Separate Financial Statements

• Amendments to IAS 39: Eligible Hedged Items

• Dele af Improvements to IFRS’ (2009).

Herudover er i 2010 implementeret IFRIC 17 »Distributions of Non-cash Assets 

to Owners« og IFRIC 18 »Transfer of Assets from Customers«.

De nye standarder og fortolkningsbidrag har kun i uvæsentligt omfang 

påvirket indregning og måling i 2010. De nye standarder og fortolknings-

bidrag har ingen væsentlig påvirkning af resultat og udvandet resultat  

pr. aktie.
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Den anvendte regnskabspraksis medfører, at der ved opgørelsen af den 

regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn af, 

hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og 

forpligtelser	på	balancedagen.	Udviklingen	i	verdensøkonomien	og	de	

finansielle markeder har gjort, at usikkerheden på en række nøgleforud-

sætninger om fremtiden, bl.a. likviditetsrisiko, kreditrisiko, renteniveau og 

kapitalstyring m.v. er blevet større i forhold til tidligere. Danfoss har derfor 

givet yderligere informationer om poster i regnskabet, hvor der er betydelig 

risiko for en væsentlig regulering til den regnskabsmæssige værdi inden for  

de kommende år. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, fore-

tages bl.a. vedrørende overtagne aktiver og forpligtelser ved virksom-

hedssammenslutninger, goodwill, vurdering af af- og nedskrivninger på 

langfristede aktiver, måling af udskudte skatteaktiver, måling af varebehold-

ninger, tilgodehavender fra salg, garantiforpligtelser og andre hensatte 

forpligtelser, forpligtelser vedr. aktieoptioner og tegningsretter samt ydelses-

baserede pensionsordninger. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, 

som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur indeholder 

usikkerheder. Virksomheden er således underlagt risici og usikkerheder, der 

kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. For koncernen vil 

måling af immaterielle aktiver særligt kunne påvirkes af væsentlige ændringer 

i de skøn og forudsætninger, der ligger til grund for måling af værdierne.

Dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser ved virksomheds- 

sammenslutninger

Ved erhvervelser af virksomheder opgøres overtagne identificerbare aktiver  

og forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, til dagsværdien på erhver-

velsestidspunktet.

For en væsentlig del af de aktiver og forpligtelser, der overtages, findes der 

ingen effektive markeder, som kan anvendes til at fastsætte dagsværdien. 

Dette er især gældende for overtagne immaterielle aktiver. Der anvendes 

derfor andre metoder, som tager udgangspunkt i ledelsens bedste skøn  

og vurderinger. De metoder, der typisk anvendes, er indtægtsmetoden, der 

tager udgangspunkt i nutidsværdien af fremtidige pengestrømme ud fra for 

eksempel royalty-satser eller andre forventede nettopengestrømme relateret 

til aktivet, eller kostprismetoden, der eksempelvis tager udgangspunkt  

i genanskaffelsesprisen.

Dagsværdien af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser 

fremgår af note 26. Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter.

Nedskrivningstest for goodwill

Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill foretages skøn over, hvorledes  

de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende enheder), som 

goodwill’en knytter sig til, vil være i stand til at generere tilstrækkelige  

positive nettopengestrømme i fremtiden til at understøtte værdien af 

goodwill og øvrige nettoaktiver i den pågældende del af virksomheden.  

Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede 

pengestrømme mange år ud i fremtiden, hvilket naturligt fører til en vis 

usikkerhed.	Usikkerheden	er	afspejlet	i	den	valgte	diskonteringsrente.	

Nedskrivningstesten og de særligt følsomme forhold i forbindelse hermed, 

herunder allokeringen af goodwill på pengestrømsfrembringende enheder,  

er nærmere beskrevet i note 11. Immaterielle anlægsaktiver.

Brugstider og scrapværdier for langfristede aktiver

Langfristede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

ninger og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes 

forventede brugstid under hensyntagen til aktivets scrapværdi. Den forven-

tede brugstid og scrapværdi fastsættes med udgangspunkt i historiske 

erfaringer og forventninger til den fremtidige anvendelse af de langfristede 

aktiver. De fremtidige forventede anvendelsesmuligheder og scrapværdier  

kan vise sig at være urealiserbare, hvilket vil kunne medføre fremtidige behov 

for revurdering af brugstider og scrapværdier samt behov for nedskrivninger 

eller tab ved salg af anlægsaktiverne. De anvendte afskrivningsperioder 

fremgår af den anvendte regnskabspraksis i note 3, og værdien af anlægs-

aktiverne fremgår af note 11. Immaterielle anlægsaktiver og 12. Materielle 

anlægsaktiver.

Måling af indregnede skatteaktiver

Udskudte	skatter,	herunder	skatteværdien	af	fremførselsberettigede	skatte-

mæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive 

anvendt. Fastsættelsen af ej aktiverede skatteaktiver vedrørende skattemæs-

sige fremførselsberettigede underskud tager udgangspunkt i de forventede 

fremtidige skattepligtige indkomster i de respektive virksomheder, samt 

underskuddenes forældelsesfrist. Ikke indregnede skatteaktiver fremgår af  

note 20. Udskudt skat mv.

Måling af varebeholdninger

Varelagre indregnes til kostpris eller til nettorealisationsprisen, såfremt denne 

er lavere end kostprisen. Nettorealisationsprisen fastsættes under hensynta-

gen til varelagerets størrelse, fald i genanskaffelsesværdi på indkøbte råvarer, 

teknisk ukurans (f.eks. fejlproduktion), fysisk ukurans (f.eks. beskadigelse) og 

økonomisk ukurans (f.eks. reduceret efterspørgsel).

Nedskrivning af varebeholdninger baseres på en individuel vurdering af 

produkt eller produktgruppe og produkternes forventede fremtidige 

afsætning. Værdien af varebeholdninger og nedskrivninger på varebehold-

ninger fremgår af note 13. Varebeholdninger.

Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger 

til imødegåelse af tab. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på 

debitorer baseret på en individuel vurdering af hvert enkelt tilgodehavende 

hos kunderne.

Såfremt kundernes økonomiske forhold forværres med forringelse af deres 

betalingsevne til følge, kan yderligere nedskrivninger blive nødvendige  

i fremtidige regnskabsperioder.

 



66

2. Kritisk regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger (fortsat)

På baggrund af historiske faktiske tab anses usikkerheden i forbindelse med 

nedskrivning til imødegåelse af dubiøse debitorer for begrænset. Foretagne 

nedskrivninger til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg fremgår af 

note 14. Tilgodehavender fra salg samt tilgodehavender hos dattervirksomheder.

Garantiforpligtelser og andre hensatte forpligtelser

Som led i almindelig forretningspraksis gives almindelige og udvidede 

garantier for solgte produkter. Der indregnes hensatte forpligtelser vedrørende 

garantier på baggrund af historiske erfaringer og fremtidige forventede 

ændringer i niveauet for garantiomkostninger vedrørende koncernens 

produkter. Fremtidige garantiomkostninger kan afvige fra tidligere erfaringer.

Andre hensatte forpligtelser, eventualaktiver og eventualforpligtelser, 

herunder det sandsynlige udfald af verserende og fremtidige retssager, 

vurderes	løbende.	Udfaldet	afhænger	af	fremtidige	begivenheder,	som	 

af natur er usikre.

Ved vurderingen af det sandsynlige udfald af retssager og skatteforhold mv., 

inddrager ledelsen interne og eksterne juridiske rådgivere samt kendte udfald 

fra retspraksis. Yderligere oplysninger fremgår af note 18. Garantiforpligtelser og 

andre hensatte forpligtelser.

Forpligtelser vedr. aktieoptioner og tegningsretter

For aktieoptioner og tegningsretter, hvor der ved udnyttelsen modtages aktier, 

måles omkostningen til dagsværdien på tildelingstidspunktet. Dagsværdien 

på tildelingstidspunktet beregnes ved anvendelse af Black & Scholes model-

len. For aktieoptioner og tegningsretter, hvor der kan vælges kontant 

differenceafregning, er modposten til omkostningen en forpligtelse. For- 

pligtelsen måles til dagsværdi på hver balancedag og beregnes ved anven-

delse af Black & Scholes modellen.

En væsentlig parameter ved fastsættelsen af dagsværdien af forpligtelsen er 

kursen på Danfoss aktien, som fastsættes en gang årligt af Danske Bank på 

generalforsamlingen efter et regnskabsårs udløb. På den dato, hvor general-

forsamlingen godkender årsrapporten for det foregående år offentliggøres 

aktiekursen for det kommende år. Da Danfoss aktien ikke er børsnoteret, vil 

der være en vis usikkerhed ved opgørelsen af dagsværdien. Såfremt den 

fremtidige kurs på Danfoss aktien vil være stigende, vil dette resultere i en  

øget forpligtelse vedr. aktieoptioner og tegningsretter. Yderligere oplysninger 

om de anvendte forudsætninger fremgår af note 19. Aktieprogrammer.

Ydelsesbaserede pensionsordninger

Koncernen har indgået ydelsesbaserede pensionsordninger med visse med-

arbejdere i enkelte af koncernens udenlandske selskaber. Disse pensionsaftaler 

forpligter koncernen til at betale en bestemt ydelse i forbindelse med pen- 

sionering (dette kan være i form af et fast beløb ved pensionering eller en 

andel af medarbejderens slutløn). Disse pensionsforpligtelser opgøres ved  

en tilbagediskontering af pensionsforpligtelserne til nutidsværdi. Til brug for 

beregningen af nutidsværdien fastlægges forudsætninger om den fremtidige 

udvikling i økonomiske faktorer som forventet renteniveau, inflation, forven-

tede dødstidspunkter samt invaliditetssandsynligheder, hvilket naturligt fører  

til en vis usikkerhed i beregningen. Til opgørelse af alle væsentlige ydelses-

baserede pensionsordninger anvendes eksterne aktuarer. Oplysninger om  

de anvendte forudsætninger fremgår af note 21. Pensions- og sundhedsfor-

pligtelser.
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Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Danfoss A/S og dattervirksom-

heder, hvori Danfoss A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af 

stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemme-

rettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, 

betragtes som associerede virksomheder eller som fælles ledede virksom-

heder (joint ventures) i de tilfælde, hvor joint venture bestemmelserne i IAS 31 

er opfyldt. Ved vurdering af, om Danfoss A/S har bestemmende eller betydelig 

indflydelse eller fælles kontrol tages højde for potentielle stemmerettigheder, 

der på balancedagen kan udnyttes.

Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets 

og de enkelte dattervirksomheders årsregnskaber, der alle er aflagt i overens-

stemmelse med Danfoss A/S’ regnskabspraksis.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel 

af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og 

indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Ved konsolide-

ringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, 

aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og 

urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede 

virksomheder.	Urealiserede	tab	elimineres	på	samme	måde	som	urealiserede	

fortjenester, i det omfang der ikke er sket værdiforringelse.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 

100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af årets resultat indgår 

som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncern-

ens egenkapital.

En oversigt over de selskaber, som indgår i koncernen, fremgår af afsnittet 

»Koncernens selskabsoversigt«.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet  

fra overtagelsestidspunktet, og solgte virksomheder indregnes i den konsoli-

derede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal 

tilpasses ikke for nyerhvervede virksomheder. Medmindre frasolgte virksom-

heder klassificeres som ophørte aktiviteter (se separat afsnit herom), tilpasses 

sammenligningstal ikke for disse.

Ved erhvervelse af nye virksomheder, hvor Danfoss Koncernen opnår bestem- 

mende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. 

For de erhvervede virksomheder opgøres identificerbare aktiver og forplig-

telser, herunder eventualforpligtelser, til dagsværdien på overtagelsestids-

punktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan 

udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Skatteeffekten af de foretagne 

omvurderinger indregnes. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor 

Danfoss Koncernen faktisk opnår kontrol over den overtagne virksomhed.

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte 

vederlag i form af overdragne aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte 

egenkapitalinstrumenter. Hvis dele af købsvederlaget er betinget af frem-

tidige begivenheder, eller opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes disse 

dele af købsvederlaget til dagsværdien på overtagelsestidspunktet. Omkost-

ninger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger, indregnes direkte  

i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed omkring identifikation eller 

måling af overtagne aktiver og forpligtelser, eller eventualforpligtelser, sker 

første indregning til foreløbigt opgjorte dagsværdier. Viser det sig senere,  

at identificerbare aktiver og forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, har  

en anden dagsværdi end antaget på overtagelsestidspunktet, reguleres 

opgørelsen med tilbagevirkende kraft, herunder goodwill, indtil 12 måneder 

efter overtagelsen. Effekten af reguleringerne indregnes i primo egenkapi-

talen, og sammenligningstal tilpasses. Herefter reguleres goodwill ikke. 

Ændringer i skøn over betingede købsvederlag indregnes som hovedregel 

direkte i resultatopgørelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem købsvederlaget og dagsværdien af 

overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser, herunder eventualforplig-

telser, indregnes som goodwill under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill 

afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første værdiforringelses-

test udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres 

goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende 

danner grundlag for værdiforringelsestests. Fastlæggelsen af pengestrøms-

frembringende enheder følger koncernens værdistrømme, som der følges  

op på i den interne økonomistyring. Det er ikke i alle tilfælde, at disse værdi- 

strømme følger den juridiske struktur.

Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af en 

udenlandsk enhed med en anden funktionel valuta end Danfoss koncernens 

præsentationsvaluta behandles som aktiver og forpligtelser tilhørende den 

udenlandske enhed og omregnes til den udenlandske enheds funktionelle 

valuta til transaktionsdagens kurs.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder, 

associerede virksomheder og joint ventures opgøres som forskellen mellem 

salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssig værdi af 

nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet og omkostninger til salg eller 

afvikling.

Virksomhedssammenslutninger mellem virksomheder underlagt 

samme kontrol

Moderselskabet er i 2010 fusioneret med DEVI A/S. Ved fusion mellem 

virksomheder underlagt samme kontrol anvendes sammenlægningsmetoden, 

hvorefter de fusionerede virksomheder i sammenlægningsåret indregnes  

i moderselskabets årsregnskab som om virksomhederne havde været 

fusioneret i hele regnskabsåret. Sammenligningstal tilpasses tilsvarende,  
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som om virksomhederne havde været fusioneret i sammenligningsåret.

Aktiver og forpligtelser i den fusionerede virksomhed indregnes til regn- 

skabsmæssig værdi tilpasset moderselskabets regnskabspraksis. Et eventuelt 

forskelsbeløb mellem det beløb der vederlægges i aktier eller kontanter  

i forhold til den regnskabsmæssige værdi i den fusionerede virksomhed 

indregnes i egenkapitalen. Der foretages eliminering af transaktioner mellem 

virksomhederne uanset om de er gennemført før eller efter fusionen.

Minoritetsinteresser

Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten til dagsværdi eller til 

deres forholdsmæssige andel af dagsværdien af den overtagne virksomheds 

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. I førstnævnte 

tilfælde indregnes der således goodwill vedrørende minoritetsinteressernes 

ejerandel i den overtagne virksomhed, mens der i sidstnævnte tilfælde ikke 

indregnes goodwill vedrørende minoritetsinteresser. Måling af minoritetsin-

teresser vælges transaktion for transaktion og anføres i noterne i forbindelse 

med beskrivelsen af overtagne virksomheder.

Valutaomregning

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en 

funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, der benyttes i det 

primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed 

opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er 

transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes  

ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. 

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til valutakursen 

på balancetidspunktet. Kursgevinster og -tab opstået herved indregnes  

i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ikke-monetære aktiver og 

forpligtelser i fremmed valuta indregnes til valutakursen på transaktionsdagen.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden 

funktionel valuta end danske kroner omregnes resultatopgørelserne til 

transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens 

valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for  

de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes 

billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse virksomheders egen-

kapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omreg-

ning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens 

valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve  

for valutakursreguleringer. Valutakursreguleringen fordeles mellem moder-

selskabets og minoritetsaktionærernes egenkapital.

Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af den samlede 

nettoinvestering i virksomheder med en anden funktionel valuta end  

danske kroner, indregnes i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen  

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Tilsvarende indregnes 

i koncernregnskabet valutakursgevinster og -tab på den del af lån og afledte 

finansielle instrumenter, der er indgået til kurssikring af nettoinvesteringen  

i disse virksomheder, og som effektivt sikrer mod tilsvarende valutakurs-

gevinster/-tab på nettoinvestering i virksomheden, direkte i egenkapitalen 

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Ved afståelse af 100%-ejede udenlandske enheder, reklassificeres de valuta-

kursreguleringer, som er akkumuleret i egenkapitalen via anden totalindkomst, 

og som kan henføres til enheden, fra »Reserve for valutakursregulering« til 

resultatopgørelsen sammen med eventuel gevinst eller tab ved afståelsen.

Ved afståelse af delvist ejede udenlandske dattervirksomheder, henføres den 

del af valutakursreserven, der vedrører minoritetsinteresser, ikke til resultat-

opgørelsen.

Tilbagebetaling af mellemværender, der anses for en del af nettoinvesterin-

gen, anses ikke i sig selv for delvis afståelse af dattervirksomheden.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultat- 

opgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 

årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 

modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag 

ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Tilknyttede 

serviceindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at serviceydel- 

serne udføres, hvorved det indregnede salg svarer til salgsværdien af årets 

udførte arbejde. Salg af service indregnes i resultatopgørelsen, når de samlede 

indtægter og omkostninger på servicekontrakten kan opgøres pålideligt, og 

det er sandsynligt, at de økonomiske fordele herunder betalinger, vil tilgå 

koncernen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå 

årets nettoomsætning. Omkostningerne består af vareforbrug eller fremstil-

lingsomkostninger, herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til 

råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger. 

Under	produktionsomkostninger	indgår	tillige	forskningsomkostninger	og	

udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt 

afskrivning på aktiverede udviklingsudgifter.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distri-

bution af varer solgt i årets løb samt til salgspersonale, reklame- og udstillings-

omkostninger mv., herunder afskrivninger. Endvidere indgår nedskrivninger af 

tilgodehavender fra salg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administra- 

tive personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv., herunder 

afskrivninger.
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Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter  

af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål, herunder 

avance/tab ved salg af anlægsaktiver og virksomheder, nedskrivninger samt 

fratrædelsesomkostninger.

Resultat i associerede virksomheder og joint ventures (fællesejede 

virksomheder)

I koncernen indregnes en forholdsmæssig andel af de associerede og fælles- 

ejede virksomheders overskud eller underskud efter skat, efter eliminering af 

forholdsmæssig andel i intern avance/tab og fradrag af nedskrivning på 

goodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og  

–omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 

værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 

finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelse under a conto 

skatteordningen mv. Herudover indgår renteelementet i finansielle leasing-

kontrakter samt gevinst og tab på afledte finansielle instrumenter, der ikke  

er sikringstransaktioner.

Låneomkostninger fra generel låntagning eller lån, der direkte vedrører 

anskaffelse, opførelse eller udvikling af kvalificerede aktiver henføres til 

kostprisen for sådanne aktiver.

Udbytte	fra	kapitalandele	i	datter-,	associerede-	og	joint	venture	virksomheder	

indregnes i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet 

deklareres.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill indregnes første gang i balancen til kostpris og allokeres til penge-

strømsfrembringende enheder som beskrevet under »Virksomhedssammen-

slutninger«. Efterfølgende måles goodwill til kostpris med fradrag af akku-

mulerede nedskrivninger. Der foretages ikke afskrivninger på goodwill.

Udviklingsprojekter, software, patenter, licenser og andre immaterielle 

aktiver

Udviklingsprojekter,	der	er	klart	definerede	og	identificerbare,	hvor	den	

tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt 

marked eller anvendelsesmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det 

er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som 

immaterielle aktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er 

tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening eller nettosalgsprisen 

kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige  

 

udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som 

omkostningerne afholdes.

Udgifter	til	køb	og	udvikling	af	udviklingsprojekter	indregnes	til	kostpris	med	

fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Kostpris omfatter 

direkte og indirekte omkostninger, herunder gager samt låneomkostninger fra 

specifik og generel låntagning, der direkte vedrører udviklingen af udviklings-

projekter.	Udviklingsprojekter,	herunder	software,	afskrives	som	hovedregel	

lineært over 4-5 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-

ger og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over patentperioden, og 

licenser afskrives lineært over aftaleperioden eller brugstiden, hvis denne er 

kortere. Patentperioden og aftaleperioden løber typisk over 5-10 år.

Andre immaterielle aktiver

Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver erhvervet i forbind-

else med virksomhedssammenslutninger, der typisk omfatter teknologi og 

kunderelationer, afskrives lineært over den forventede brugstid, typisk 10-20 år.

Immaterielle aktiver, herunder varemærker, med udefinerbar brugstid samt 

udviklingsprojekter under udfærdigelse afskrives dog ikke, men testes årligt  

for værdiforringelse.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som 

forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabs-

mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat- 

opgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og 

inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger  

og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt udgifter til materialer, komponen-

ter, underleverandører, direkte lønforbrug, låneomkostninger fra specifik og 

generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv samt 

for egne fremstillede anlægsaktiver tillige indirekte produktionsomkostninger. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives  

hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Efterfølgende udgifter, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et materielt 

aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når 

det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele. 

Udgifter	til	almindelige	reparationer	og	vedligeholdelse	indregnes	i	resultat-

opgørelsen ved afholdelsen.
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Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

Forventet brugstid:

Bygninger .......................................................................................................................................... 15-30 år

Produktionsanlæg og maskiner ............................................................................................4-10 år

Driftsmidler og inventar ................................................................................................................2-6 år

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og 

reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaf- 

felsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regn- 

skabsmæssige værdi ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden 

eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet, som  

en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 

mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige 

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 

under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielt leasede aktiver indregnes på anskaffelsestidspunktet i balancen til 

handelsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne 

er lavere. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne 

rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt 

leasede aktiver afskrives og nedskrives som øvrige materielle anlægsaktiver.

Operationelt leasede aktiver omkostningsføres systematisk over kontraktens 

løbetid.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes årligt for 

værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret. 

Igangværende udviklingsprojekter testes tilsvarende årligt for værdiforringelse. 

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er 

sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes årligt for 

at afgøre, om der er en indikation af værdiforringelse. Er en sådan indikation til 

stede, foretages værdiforringelsestest. Værdiforringelse testes ved at beregne 

genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets 

dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesudgifter eller kapitalværdi. 

Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige 

pengestrømme fra aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed (CGU). 

Kan dagsværdien eller kapitalværdien ikke opgøres på enkeltaktiver, sker 

opgørelsen for den mindste pengestrømsfrembringende enhed (CGU), hvori 

aktivet indgår.

Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, der er sket ændring i de forudsætnin-

ger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det 

omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskab-

smæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke 

havde været nedskrevet. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres dog aldrig.

Finansielle aktiver

Koncernens kapitalandele i associerede virksomheder samt fælles ledede 

selskaber måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede 

andel af virksomhederne med tillæg af merværdier ved køb, herunder 

goodwill samt fradrag eller tillæg af forholdsmæssig andel af urealiserede 

koncerninterne fortjenester og tab. Kapitalandele i associerede virksomheder 

testes for værdiforringelse, når der er indikation for værdiforringelse.

I moderselskabets årsregnskab måles kapitalandele i dattervirksomheder og 

associerede virksomheder til kostpris. Hvis der er indikation for værdiforrin-

gelse foretages nedskrivningstest. Herunder foretages nedskrivningstest, hvis 

der udloddes mere udbytte end periodens totalindkomst i dattervirksom-

heder og associerede virksomheder i den periode, hvor udbytte deklareres. 

Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, 

nedskrives til denne lavere værdi.

Værdipapirer, der er disponible for salg, indregnes under langfristede aktiver  

til dagsværdi tillagt handelsomkostninger på handelsdatoen og måles efter- 

følgende til dagsværdi, svarende til børskurs eller en skønnet dagsværdi. Kan 

dagsværdien ikke opgøres pålideligt, måles værdipapiret til kostpris. Ureali-

serede værdireguleringer indregnes direkte på totalindkomstopgørelsen 

bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse og tilbageførsel heraf. 

Ved realisation overføres den akkumulerede værdiregulering indregnet på 

totalindkomstopgørelsen til finansielle poster i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. For varer, hvor den forventede salgspris 

med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at 

effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end kostprisen, foretages 

nedskrivning til nettorealisationsværdien. Kostpris beregnes på grundlag af 

vejede gennemsnitspriser eller FIFO-princippet. I kostprisen for varer under 

fremstilling og fremstillede færdigvarer indgår udgifter til råvarers og hjælpe-

materialers kostpris, forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der 

direkte eller indirekte kan henføres til de enkelte varer. Indirekte produktions-

omkostninger omfatter vedligeholdelse og afskrivning på produktionsejen-

domme og anlæg samt administration og ledelse af fabrikker.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning  

af tilgodehavender til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet 

værdiforringelse på baggrund af kundernes betalingsevne samt forventninger 

til eventuelle ændringer heri under hensyntagen til historiske betalingsmøn-

stre, betalingsbetingelser, kundesegment, kreditværdighed samt aktuelle 

konjunkturer på de enkelte markeder. Nedskrivninger opgøres som forskellen 

mellem den regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede 

pengestrømme, herunder forventet realisationsværdi af eventuelle modtagne 

sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente,  

som er anvendt på tidspunktet for første indregning for det enkelte tilgode-

havende.
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Værdipapirer

Obligationer, der løbende overvåges, måles og rapporteres til dagsværdi  

i henhold til koncernens investeringspolitik, indregnes på handelsdatoen til 

dagsværdi under kortfristede aktiver og måles efterfølgende til dagsværdi. 

Ændringer i dagsværdien og modtagne obligationsrenter indregnes løbende  

i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Egenkapitalen

Aktiekapital

Aktiekapital omfatter den nominelle del af de beløb, der er indbetalt i henhold 

til tegning af aktier. Aktiekapital kan alene frigøres efter reglerne omkring 

kapitalnedsættelse.

Overkurs ved emission

Overkurs ved emission omfatter beløb ud over den nominelle aktiekapital, 

som er indbetalt af aktionærerne ved kapitaludvidelser og gevinster ved salg 

af egne aktier. Reserven er en del af virksomhedens frie reserver.

Reserve for foreslået udbytte

Udbytte	indregnes	som	forpligtelse	på	tidspunktet	for	generalforsamlingens	

beslutning herom. Forslag til udbytte for regnskabsåret indgår under 

egenkapitalposten foreslået udbytte.

Reserve for sikringstransaktioner

Ved sikring af fremtidige salgs- og købstransaktioner (cash flow) indregnes 

ændringer i dagsværdier for den del af instrumenterne, der opfylder betin-

gelserne for dokumentation mv, i totalindkomstopgørelsen under reserve for 

sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. De indregnede 

ændringer i dagsværdien indgår i reserve for sikringstransaktioner under 

egenkapitalen.

Reserve for valutakursreguleringer

Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders 

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved 

omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurser til balance-

dagens valutakurser, indregnes direkte på totalindkomstopgørelsen under 

posten valutakursreguleringer. Kursregulering af langfristede mellemværender 

med udenlandske datter- og associerede virksomheder, der anses for et tillæg 

eller fradrag til dattervirksomhedens egenkapital, samt kursreguleringer 

vedrørende sikringstransaktioner, der kurssikrer koncernens nettoinvestering  

i dattervirksomheder indregnes ligeledes direkte på totalindkomstopgørelsen. 

Reserven for valutakursregulering i egenkapitalen omfatter moderselskabsak-

tionærernes andel af valutakursreguleringerne.

Reserve for egne aktier

Reserve for egne aktier indeholder anskaffelsessummer for selskabets 

beholdning	af	egne	aktier.	Udbytte	af	egne	aktier	indregnes	direkte	i	overført	

resultat i egenkapitalen. Gevinst og tab ved salg af egne aktier føres på 

overkurs ved emission. 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen har en forpligtelse, 

retlig eller faktisk, som følge af begivenheder i regnskabsåret eller tidligere år, 

og det er sandsynligt, at indfrielsen af forpligtelsen vil medføre et forbrug af 

koncernens økonomiske ressourcer, som rimeligt kan opgøres på balancetids-

punktet. Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, 

hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Ved målingen af hensatte 

forpligtelser foretages tilbagediskontering af de omkostninger, der er 

nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt 

på målingen af forpligtelsen. Der anvendes en før skat diskonteringsfaktor, 

som afspejler samfundets generelle renteniveau og de konkrete risici, der 

knytter sig til forpligtelsen. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier 

indregnes under finansielle omkostninger.

Garantiforpligtelser indregnes i takt med salg af varer og tjenesteydelser 

baseret på niveauet for afholdte garantiomkostninger i regnskabsåret og 

tidligere regnskabsår.

Der hensættes til omstrukturerings- og fratrædelsesomkostninger, når 

koncernen har vedtaget en detaljeret og formel plan, og koncernen er 

påbegyndt implementeringen, eller den har offentliggjort planens hovedtræk 

overfor de, der berøres af planen. I hensatte forpligtelser til omstrukturering 

indgår ikke omkostninger til den løbende drift i omstruktureringsfasen. 

Forpligtelser til earn-out aftaler og put-optioner på køb af yderligere aktier  

i forbindelse med erhvervelser af virksomheder, der indeholder både et »put« 

og »call« element, behandles som en hensat forpligtelse. Ved målingen af 

disse hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering af de betalinger, der 

er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt 

på målingen af forpligtelsen. Eventuelle reguleringer som følge af ændringer  

i dagsværdien reguleres som hovedregel direkte i resultatopgørelsen, jf. 

afsnittet »Virksomhedssammenslutninger«.

Aflønning baseret på aktier

Bestyrelse, direktion og flere ledende medarbejdere er omfattet af options-  

og tegningsretsordninger baseret på moderselskabets aktier.

Værdien af serviceydelser, modtaget som modydelse for tildelte aktieoptioner 

og tegningsretter, måles til dagsværdien af optionerne og tegningsretterne.

For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien på tildelingstids-

punktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over 

perioden, hvor den endelige ret til optionerne opnås. Modposten hertil 

indregnes direkte i egenkapitalen.

For aktieoptioner og tegningsretter, hvor optionsindehaverne eller tegnings-

retsindehaverne har mulighed for at vælge kontant differenceafregning, måles 

dagsværdien af instrumenterne ved første indregning på tildelingstidspunktet 

og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over 

perioden, hvor den endelige ret til instrumenterne opnås.
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Efterfølgende måles dagsværdien af instrumenterne på balancedagen og 

ændringer i værdien indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

I forbindelse med første indregning af aktieoptionerne og tegningsretterne 

skønnes over antallet af optioner og tegningsretter, medarbejderne forventes 

at erhverve ret til, jf. servicebetingelsen beskrevet i note 19. Aktieprogrammer. 

Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af retserhvervede 

optioner, således at den samlede indregning er baseret på det faktiske antal 

retserhvervede optioner.

Dagsværdien af de tildelte instrumenter estimeres ved anvendelse af Black & 

Scholes modellen (tegningsret og optionsprismodel). Ved beregningen tages 

hensyn til de betingelser og vilkår, der knytter sig til de tildelte instrumenter.

Medarbejderaktier

Ved tildeling af medarbejderaktier indregnes et eventuelt favørelement som 

en omkostning under personaleomkostninger. Modposten hertil indregnes 

direkte på egenkapitalen. Favørelementet opgøres på tegningstidspunktet 

som forskellen mellem dagsværdien og tegningskursen for de tegnede aktier.

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten 

af koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen 

løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber, 

indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige 

indbetalinger indregnes i balancen under anden gæld.

Ved ydelsesbaserede pensionsordninger er koncernen forpligtet til at betale 

en bestemt ydelse i forbindelse med pensionering (f.eks. et fast beløb eller en 

procentdel af slutlønnen). For disse ordninger foretages en årlig aktuarmæssig 

beregning	(Projected	Unit	Creditmetoden)	af	kapitalværdien	af	de	fremtidige	

ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes 

på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, 

rente, inflation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, 

som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelser  

i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af 

dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen indregnes i balancen 

under pensionsforpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkostninger baseret på 

aktuarmæssige skøn og finansielle forventninger ved årets begyndelse. 

Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser 

og de realiserede værdier opgjort ved årets udgang betegnes aktuarmæssige 

gevinster eller tab og indregnes direkte i totalindkomstopgørelsen. Ved en 

ændring i ydelser, der vedrører de ansattes hidtidige ansættelser i virksom-

heden, fremkommer en ændring i den aktuarmæssigt beregnede kapital-

værdi, der betegnes som en historisk omkostning. Historiske omkostninger 

omkostningsføres straks, hvis de ansatte allerede har opnået ret til den 

ændrede ydelse. I modsat fald indregnes de i resultatopgørelsen over den 

periode, hvor de ansatte opnår ret til den ændrede ydelse.

Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det  

omfang, det modsvarer fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen, eller det 

vil føre til reducerede fremtidige indbetalinger til ordningen.

Ydelsesbaserede sundhedsordninger

Ordningerne bidrager til betaling af udgifter til læge og medicinbehandling, 

for	visse	medarbejdergrupper	i	USA,	efter	deres	pensionering.	Disse	ordninger	

indregnes og måles efter samme principper som anført under ydelsesbaserede 

pensionsforpligtelser. Der beregnes således en kapitalværdi af disse forplig-

telser, hvor de vigtigste variable er den forventede stigning i udgifterne til 

læge/medicinforbrug, renten (diskonteringsfaktor) og den forventede 

gennemsnitlige levealder.

Andre langfristede personaleydelser

Andre langfristede personaleydelser indregnes tilsvarende ved anvendelse af 

aktuarmæssig opgørelse. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes dog 

straks i resultatopgørelsen. Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter 

blandt andet jubilæumsgratialer.

Finansielle forpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes ved første indregning til dagsværdi med fradrag 

af transaktionsomkostninger. Efterfølgende måling sker til kostpris/amortiseret 

kostpris. Ved amortiseret kostpris forstås indregning af en konstant effektiv 

rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 

med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede 

amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Den kapitali-

serede restleasingforpligtelse for finansielt leasede aktiver opføres i balancen 

som en gældspost, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres i resultat- 

opgørelsen under finansielle poster.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud, der modtages som kompensation i forbindelse med 

afholdelse af tilskudsberettigede udgifter, indregnes systematisk i resultat-

opgørelsen i takt med indregningen i resultatopgørelsen af de omkostninger, 

som tilskuddet kompenserer for. Tilskud i forbindelse med investeringer 

(anlægsaktiver) fratrækkes i anskaffelsessummen for de pågældende 

anlægsaktiver.

Selskabsskat og udskudt skat

Danfoss A/S’ virksomheder er generelt indkomstskattepligtige i de lande,  

hvor de er hjemmehørende. Den aktuelle skat omfatter såvel danske som 

udenlandske indkomstskatter. Danfoss A/S er sambeskattet med dets danske 

dattervirksomheder og søstervirksomheder. Den aktuelle og udskudte skat 

fordeles regnskabsmæssigt mellem de sambeskattede virksomheder. De 

sambeskattede danske virksomheder indgår i a conto skatteordningen.
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3. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra 

skat, der knytter sig til transaktioner, der indregnes i totalindkomstopgørelsen.

Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalinger indgår i finansielle 

indtægter og omkostninger.

Balance

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 

skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a conto skatter. 

Udskudte	skatteforpligtelser	og	udskudte	skatteaktiver	indregnes	i	balancen	 

af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier  

af aktiver og forpligtelser. Der ses bort fra den skat, der ville fremkomme ved  

et eventuelt salg af aktier i dattervirksomheder i det omfang koncernen kan 

kontrollere, hvorvidt de udløses, samt skat vedrørende goodwill, der ikke er 

skattemæssigt	fradragsberettiget.	Udskudte	skatteaktiver	indregnes	med	den	

værdi, de forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening inden for 

samme juridiske skatteenhed eller jurisdiktion. Der foretages regulering af 

udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncernin-

terne	avancer	og	tab.	Udskudt	skat	måles	på	grundlag	af	de	skatteregler	og	

med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, 

når skatteforpligtelsen forventes udløst som aktuel skat. For Danmark udgør 

denne skatteprocent 25% i 2010 (2009: 25%).

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger, -optioner  

og råvarekontrakter indregnes og måles til dagsværdier. Positive og negative 

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender 

henholdsvis anden gæld, og modregning af positive og negative værdier 

foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere 

finansielle instrumenter netto.

Under	forudsætning	af,	at	betingelserne	for	dokumentation	mv.	er	opfyldt,	

rapporteres instrumenterne som regnskabsmæssige sikringstransaktioner 

(hedge accounting). Ved sikring af fremtidige salgs- og købstransaktioner 

(cash flow) indregnes ændringer i dagsværdier for den del af instrumenterne, 

der opfylder betingelserne, i totalindkomstopgørelsen under reserve for 

sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tids- 

punkt overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner  

fra totalindkomstopgørelsen og indregnes i samme regnskabspost som det 

sikrede. Såfremt betingelserne for hedge accounting ikke er til stede, 

indregnes ændringer i markedsværdien direkte i resultatopgørelsen under 

finansielle poster. 

Ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter  

og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra 

den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt 

som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold 

til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter desuden virksomheder, som  

i forbindelse med opkøbet er klassificeret “bestemt for salg”.

Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdireguleringer efter skat af 

tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en 

særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. I noter-

ne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den 

ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte 

aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammen-

ligningstal, jf. afsnittet “Aktiver bestemt for salg”, og hovedposterne specificeres i 

noterne.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper, 

der er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, der skal 

afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser 

vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse 

aktiver, der vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som 

»bestemt for salg«, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive 

genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel 

plan frem for gennem fortsat anvendelse.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til den laveste 

værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdien med fradrag af 

salgsomkostninger. Der afskrives ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de 

klassificeres som »bestemt for salg«. Tab ved værdiforringelse, som opstår ved 

den første klassifikation som »bestemt for salg« og gevinster eller tab ved 

efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller 

dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger, indregnes i resultatopgørelsen 

under de poster, de vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne. Væsentlige 

aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer i balancen, 

og hovedposterne specificeres i noterne. Sammenligningstal i balancen 

tilpasses ikke.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser generelt pengestrømme fra drifts-, investerings- 

og finansieringsaktivitet for året samt likvider ved årets begyndelse og 

slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat 

under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen 

medtages pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra købstidspunk-

tet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder medtages frem til 

salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den indirekte metode med 

udgangspunkt i resultat før skat/resultat før skat af fortsættende aktiviteter  

og reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte 

finansielle poster, modtagne udbytter samt betalte selskabsskatter.
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3. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med 

køb og salg af virksomheder og aktiviteter, immaterielle og materielle 

anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. 

Pengestrømme af finansielle leasingaftaler betragtes som ikke likvide 

transaktioner.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger afledt af æn- 

dringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapitalen, optagelse af og 

afdrag på langfristet gæld og kortfristet bankgæld, køb af minoritetsandele, 

køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kasse- 

beholdninger.

Segmentoplysninger

Segmentoplysningerne følger den interne ledelsesrapportering og er 

udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabs- 

praksis,	dog	ikke	Sauer-Danfoss	segmentet,	der	er	aflagt	efter	US	GAAP	

regnskabspraksis. For nærmere detaljer herom, se 10K på:  

www.sauer-danfoss.com.

De indtægter, omkostninger, aktiver og passiver, der indgår i et segment, 

omfatter de, der kan allokeres til segmenterne på et pålideligt grundlag. Ikke 

fordelte poster omfatter primært indtægter og omkostninger vedrørende 

koncernens corporate funktioner, udskudt skat (aktiver og passiver), tilgode-

havender og skyldig skat, likvide midler samt rentebærende forpligtelser. 

Langfristede aktiver i segmentet omfatter de langfristede aktiver, som 

anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle 

aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede aktiver  

i segmentet omfatter de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i seg- 

mentets drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og  

andre tilgodehavender.

Segmentforpligtelser omfatter både lang- og kortfristede forpligtelser, der  

er afledt af segmentets drift, herunder leverandørgæld af varer og tjeneste-

ydelser, anden gæld og garantiforpligtelser og andre hensatte forpligtelser.

Samhandel mellem segmenter sker som hovedregel til markedsmæssige 

vilkår eller på omkostningsdækkende basis.

Nøgletal

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) opgøres i over- 

ensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene 

er defineret, udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansana- 

lytikerforenings »Anbefalinger & Nøgletal 2010«.
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4. Segmentoplysninger

mio. DKK

2009 2010
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RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning 15.112 6.206 2.689 158 24.165 18.923 9.231 3.284 112 31.550
   heraf intern nettoomsætning 17 -17 25 36 54 -115
Nettoomsætning, ekstern 15.112 6.189 2.689 175 24.165 18.898 9.195 3.230 227 31.550
Afskrivninger 793 608 80 386 1.867 714 546 177 347 1.784
Nedskrivninger/tilbageførsel af tidligere
års nedskrivning (Indtægt (-)) 26 272 38 582 918 1 1 2 4
Resultat af primær drift (EBIT) 1.051 -1.113 -244 -1.125 -1.431 2.509 1.384 -51 -578 3.264
Andel af resultat efter skat i associerede/JV -21 -16 -37 16 -2 14
Resultat før renter 1.030 -1.113 -260 -1.125 -1.468 2.525 1.384 -53 -578 3.278

BALANCE
Aktiver i alt *) 11.644 5.545 3.260 8.193 28.642 13.032 6.302 2.867 7.667 29.868
Årets anlægsinvesteringer 569 223 182 35 1.009 552 147 208 66 973
Årets nedskrivninger 26 272 38 582 918 1 1 2 4
Kapitalandele i associerede/joint ventures 160 4 7 171 163 4 9 176
Forpligtelser i alt 2.921 4.742 1.447 9.477 18.587 3.781 4.230 1.054 9.103 18.168

ANDRE OPLYSNINGER
Antal medarbejdere 13.502 6.117 5.172 949 25.740 13.476 6.030 3.449 437 23.392

De tre segmenter, "Danfoss Climate & Energy", "Sauer-Danfoss Inc." og "Danfoss Development"  er omtalt i særskilte beretninger. 

Som det fremgår af "Anvendt regnskabspraksis" for segmentoplysninger, er likvide midler, rentebærende gæld samt skatteforpligtelser/-aktiver ikke  allokeret på segmenter.

*) Posterne likvide midler, rentebærende gæld, skatte-forpligtelser/aktiver samt reguleringer fra US GAAP til IFRS indgår i kolonnen "Andre områder".
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4. Segmentoplysninger (fortsat)

mio. DKK

Nettoomsætning af produkter og tjenesteydelser

2009 2010
HVAC 16.165 19.081
Hydraulik 6.567 9.271
Andet 1.433 3.198

24.165 31.550

Geografiske segmenter (sekundære segmenter)

Koncern
2009

Danmark
Øvrige

EU
Øvrige
Europa Asien

Nord-
amerika Afrika Pacific

Latin-
amerika

Mellem-
østen I alt

Nettoomsætning 1.051 10.814 2.227 3.476 4.557 248 455 1.022 315 24.165
Aktiver *) 8.711 6.940 1.553 2.320 6.485 88 260 622 46 27.025
Årets anlægsinvesteringer 32 498 64 173 237 5 1.009

Koncern
2010

Danmark
Øvrige

EU
Øvrige
Europa Asien

Nord-
amerika Afrika Pacific

Latin-
amerika

Mellem-
østen I alt

Nettoomsætning 1.044 13.237 2.872 5.384 6.342 292 520 1.459 400 31.550
Aktiver *) 10.278 5.724 852 3.048 7.254 90 221 654 71 28.192
Årets anlægsinvesteringer 79 560 11 214 100 9 973

*) Udskudte skatteaktiver indgår ikke.

Nettoomsætningens geografiske placering fastlægges ud fra de lande, hvor de eksterne kunder er hjemmehørende. Aktiverne og anlægsinvesteringerne efter eliminering for 

interne mellemværender fastlægges geografisk ud fra de lande, hvor aktiverne befinder sig.

Koncern
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4. Segmentoplysninger (fortsat)

mio. DKK

Specifikation af andre områder - Nettoomsætning ekstern

2009 2010
Nettoomsætning - ikke rapporteringspligtige segmenter 206 228
Sauer-Danfoss Inc. IFRS regulering -31 -1
Nettoomsætning i alt 175 227

Specifikation af andre områder - Resultat før renter

2009 2010
Resultat før renter - ikke rapporteringspligtige segmenter 44
Centrale funktioner, ikke allokeret -252 -278

Sauer-Danfoss Inc. - IFRS reguleringer og af- og nedskrivninger på PPA *) -923 -302
Elimineringer af interne avancer mv. 6 2
Resultat før renter -1.125 -578

*) Sauer-Danfoss segmentets IFRS reguleringer vedrører omregning af resultatet for Sauer-Danfoss segmentet fra US GAAP til IFRS inkl. PPA af- og nedskrivninger.
 

Specifikation af andre områder - Aktiver

2009 2010
Aktiver - ikke rapporteringspligtige segmenter 25 36
Centrale funktioner, ikke allokeret *) 2.504 2.437
Sauer-Danfoss Inc. - IFRS og PPA reguleringer 5.670 5.206
Elimineringer af interne mellemværender mv. -6 -12
Aktiver i alt 8.193 7.667

*) Centrale funktioner, ikke allokeret, vedrører hovedsageligt udskudt skat og likvide beholdninger.

Specifikation af andre områder - Forpligtelser

2009 2010
Forpligtelser - ikke rapporteringspligtige segmenter 3 5
Centrale funktioner, ikke allokeret *) 3.056 1.262
Rentebærende gæld 9.302 7.946

Sauer-Danfoss Inc. - IFRS og PPA reguleringer 1.321
Elimineringer af interne mellemværender mv. **) -2.884 -1.431
Forpligtelser i alt 9.477 9.103

*) Centrale funktioner, ikke allokeret, vedrører hovedsageligt udskudt skat og centrale funktioners forpligtelser.

**) Vedrører primært rentebærende gæld, der indgår i Sauer-Danfoss segmentet. Rentebærende gæld indgår ikke i de andre segmenter.

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern
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5. Omkostninger og andre driftsindtægter mv.

mio. DKK

A. Personaleomkostninger

2009 2010 2009 2010
Gager og lønninger 1.588 1.559 6.820 7.266
Fratrædelsesgodtgørelser 25 9 573 92
Aktiebaseret vederlæggelse *) 27 25 41 42
Andre omkostninger til social sikring mv. 15 12 651 628
Bidragsbaserede pensioner 132 122 385 384
Ydelsesbaserede pensioner 67 79

1.787 1.727 8.537 8.491

Gennemsnitligt antal medarbejdere 3.843 3.293 28.165 25.181
Antal medarbejdere ultimo året 3.586 3.179 25.740 23.392

*) Aktieprogrammer jf. yderligere oplysninger i note 19. Aktieprogrammer.

Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger og lignende forpligtelser er beskrevet i note 21. Pensions- og sundhedsforpligtelser.

2009 2010 2009 2010
Personaleomkostninger opdelt efter funktion:

Produktionsomkostninger 1.289 1.222 4.251 4.633
Distributionsomkostninger 181 195 2.287 2.535
Administrationsomkostninger 292 301 950 862
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 25 9 353 92
Årets resultat af ophørte aktiviteter 696 369

1.787 1.727 8.537 8.491

2009 2010 2009 2010

Bestyrelse:

Honorar *) 6 6 7 7

Aktiebaseret vederlæggelse **) 4 2 5 2

10 8 12 9

Direktion:

Gager 15 18 16 19

Bidragsbaserede pensioner 1 1 1 1
Bonus 7 18 7 18

Aktiebaseret vederlæggelse **) 6 8 6 8

29 45 30 46

Ledende medarbejdere: ***)

Gager 13 26

Bidragsbaserede pensioner 1 3
Bonus 2 5

Aktiebaseret vederlæggelse **) 4 6

20 40

Fratrædelsesgodtgørelser:  

Direktion 4 4

Ledende medarbejdere ***) 6

Samlet vederlag og honorar 43 73 46 101

*) Efter sin afgang som administrerende direktør har Jørgen M. Clausen opretholdt en aflønning på 3 mio. DKK i overenstemmelse med fratrædelsesbestemmelserne i den
     oprindelige ansættelseskontrakt som administrerende direktør.

**) Omkostninger opgjort på tidspunktet for tildelingen af optioner efter Black & Scholes modellen.

***) Ledende medarbejdere består af koncernens globale ledelsesforum, som er oprettet 1. januar 2010, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal for 2009.

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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5. Omkostninger og andre driftsindtægter mv. (fortsat)

mio. DKK

B. Afskrivninger og nedskrivninger

2009 2010 2009 2010
Artsopdelt:

Afskrivning immaterielle anlægsaktiver 102 90 514 506
Afskrivning materielle anlægsaktiver 196 177 1.527 1.388
Nedskrivning immaterielle anlægsaktiver 984 21
Nedskrivning materielle anlægsaktiver 3 23 587

301 267 3.048 2.502
Funktionsopdelt:

Produktionsomkostninger 224 197 1.566 1.498
Distributionsomkostninger 34 33 238 226
Administrationsomkostninger 40 37 63 61
Andre driftsomkostninger 3 918 4
Årets resultat af ophørte aktiviteter 263 713

301 267 3.048 2.502

C. Forsknings- og udviklingsomkostninger

2009 2010 2009 2010
Omkostninger til forskning og udvikling 241 201 1.228 1.054
Aktiverede udviklingsaktiver -72 -10 -106 -62
Af- og nedskrivninger på udviklingsaktiver 27 16 95 65

196 207 1.217 1.057

Forsknings- og udviklingsomkostninger er indeholdt i "Produktionsomkostninger".

D. Andre driftsindtægter 

2009 2010 2009 2010
Gevinster ved salg af aktiviteter 10 1 7
Gevinster ved salg af materielle anlægsaktiver 1 1 11 33
Øvrige 11 11 78 82

22 13 89 122

I posten "Øvrige" indgår i 2010 returneret kantinemoms fra tidligere år som det væsentligste beløb.

I 2009 var de væsentligste beløb i posten "Øvrige" modtagne offentlige tilskud samt godtgørelser fra kunder, der ikke har aftaget produkter i henhold til indgåede kontrakter.

E. Andre driftsomkostninger

2009 2010 2009 2010
Tab ved salg af aktiviteter -1 -62 -31
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver -1 -4 -85 -34
Nedskrivninger -3 -918 -4
Øvrige -28 -24 -477 -189

-33 -90 -1.480 -258

Årets nedskrivninger er baseret på forventninger til nytteværdien. I 2009 vedrørte nedskrivningerne for den største dels vedkommende nedskrivning af goodwill i Sauer-Danfoss

Inc. (910 mio. DKK). I posten "Øvrige" indgår 92 mio. DKK til fratrædelsesgodtgørelser, som hovedsageligt kan henføres til fratrædelser i Tyskland, Frankrig og USA. 

I posten "Øvrige" for 2009 indgik 353 mio. DKK til fratrædelsesgodtgørelser samt omkostninger til opsigelser hovedsageligt vedrørende de i 2009 foretagne afskedigelser i 

Sauer-Danfoss Inc. samt lukningen af Danfoss Bauers fabrik i München, Tyskland.

F. Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

2009 2010 2009 2010
KPMG:

Revisionshonorar 8 6 34 30
Erklæringsopgaver med sikkerhed

Skatte- og momsrådgivning 1 8 3
Andre ydelser 4 5 3 11
I alt 12 12 45 44

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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6. Andre langfristede aktiver - kapitalandele

mio. DKK Moderselskab Koncern
2009 2009
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Anskaffelsessum 1. januar 9.079 391 2 384 109
Afgang ved fusion med dattervirksomhed -465
Valutakursreguleringer mv. 7
Årets tilgang 1.033 7 13 19
Årets afgang -101 -7
Anskaffelsessum 31. december 9.546 398 2 404 121

Reguleringer 1. januar -219 -188 -78
Valutakursreguleringer mv. -8 -2
Årets nedskrivninger -741 -46 -8
Årets resultat/værdiregulering -37
Reguleringer 31. december -960 -46 -233 -88

Regnskabsmæssig værdi 31. december 8.586 352 2 171 33
 

Nedskrivning af "Kapitalandele i dattervirksomheder" vedrører især Danfoss Ventures A/S, Danfoss Distribution Services A/S, Danfoss Industries S.A. de C.V. og Sauer-Danfoss Inc.,

hvor der er sket nedskrivning til nytteværdien. 
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Anskaffelsessum 1. januar 9.546 398 2 404 121
Valutakursreguleringer mv. 15
Årets tilgang 107 1.135 2 14
Årets afgang -111 -13 -21 -3
Anskaffelsessum 31. december 9.542 1.135 385 2 400 132

Reguleringer 1. januar -960 -46 -233 -88
Valutakursreguleringer mv. -10
Årets resultat/værdiregulering 14 -12
Årets nedskrivninger -222 -14
Udbytte -3
Årets afgang 8
Reguleringer 31. december -1.182 -60 -224 -100

Regnskabsmæssig værdi 31. december 8.360 1.135 325 2 176 32
 

Ultimo 2010 er der gennemført nedskrivningstests af den regnskabsmæssige værdi af "Kapitalandele i dattervirksomheder". Ved nedskrivningstesten sammenholdes nutids-

værdien af pengestrømme fra dattervirksomheder med de regnskabsmæssige værdier af samme. Andre kapitalandele indregnes til dagsværdi, hvor dette er muligt. Alternativt

indregnes de til kostværdi fratrukket eventuelle nedskrivninger for værditab.

Årets nedskrivning af "Kapitalandele i dattervirksomheder" vedrører især Avenir Energie, ECO Heat Pumps Ltd., Danfoss FZCO og Danfoss Compressor Holding A/S, hvor der er 

nedskrevet til nytteværdien.

 

For yderligere oplysninger om associerede virksomheder og joint ventures se noterne 7. Finansielle indtægter, 8. Finansielle omkostninger, 22. Finansielle instrumenter

og 30. Nærtstående parter.
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7. Finansielle indtægter

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Renteindtægter fra dattervirksomheder 439 427
Renteindtægter fra associerede/joint ventures 2 3 3 3
Renteindtægter fra kreditinstitutter mv. 13 22 37
Valutakursgevinst, netto 73 63
Urealiseret/realiseret gevinst obligationer og aktier 4
Dagsværdiregulering vedr. aktieoptioner og tegningsretter *) 130 204
Gevinst på forpligtelse ved genforhandling af option 654 654
Udbytte fra dattervirksomheder 712 379
Udbytte fra associerede/joint ventures 3

2.010 825 883 107

*) Jf. note 19. Aktieprogrammer.

Den regnskabsmæssige gevinst i 2009 er opnået i forbindelse med Danfoss’ yderligere køb af 20,8% af aktierne i Sauer-Danfoss Inc. Danfoss indgik i forbindelse med købet af

aktier i Sauer-Danfoss Inc. i 2008 en option på erhvervelse af yderligere 20,8% af aktierne. Regnskabsmæssigt blev købet af aktierne allerede betragtet som gennemført i 2008,

og købsprisen deraf indgik som en forpligtigelse i regnskabet. Efter forhandling med Sauer Holding GmbH blev det i november 2009 aftalt, at Danfoss købte de 20,8% af

aktierne i Sauer-Danfoss Inc. Herved annulleres den tidligere indgåede optionsaftale om køb af aktier til en værdi, der var 654 mio. DKK højere.

Moderselskab Koncern
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8. Finansielle omkostninger

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Renteomkostninger til dattervirksomheder -10 -14
Renteomkostninger til kreditinstitutter mv. -326 -335 -482 -411
Renteelement, diskonterede forpligtelser -20 -20
Valutakurstab, netto -233 -17
Dagsværdiregulering vedr. aktieoptioner og tegningsretter *) -1 -1
Nedskrivning/tab på udlån**) -1.084 -16
Nedskrivning/tab ved salg af dattervirksomheder og associerede/JV -825 -236
Tab på øvrige finansielle aktiver -15 -13

-1.181 -1.903 -534 -441

*) Jf. note 19. Aktieprogrammer.

**) Nedskrivning på udlån til dattervirksomheder er i det væsentlige foretaget som en konsekvens af salget af kompressorforretningen.

Moderselskab Koncern



83

9. Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Årets aktuelle skat -60 -96 -326 -682
Regulering af udskudt skat 4 8 674 -63
Regulering vedrørende tidligere år 62 2 4 8

6 -86 352 -737

Skat af resultat af fortsættende aktiviteter kan forklares således:

Beregnet skat af resultat før skat af fortsættende aktiviteter 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures 0,7% -0,1%

Regulering af beregnet skat i udenlandske dattervirksomheder ift. 25% 12,8% -2,0%

Nedskrivning goodwill -25,7%
Ikke skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger 10,3% -48,2% 21,6% 1,8%

Regulering af skatteaktiver, netto -2,7%
Skattefri udbytter -26,6% 13,2%
Reguleringer vedrørende tidligere år -9,3% 0,4% -0,4% 0,2%
Øvrige reguleringer -0,3% -2,3% 0,2% 0,1%
Effektiv skatteprocent -0,9% -11,9% 31,5% 25,0%

2009 2010 2009 2010

Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter 6 -86 352 -737

Skat indregnet i anden totalindkomst 12 15 16 20

Skat i alt 18 -71 368 -717

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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10. Resultat pr. aktie

mio. DKK

2009 2010
Årets resultat af fortsættende aktiviteter -767 2.207
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet 218 -269
Koncernens andel af årets resultat af fortsættende aktiviteter -549 1.938
Årets resultat af ophørte aktiviteter -635 -829
Koncernens andel af årets resultat -1.184 1.109

Nominel værdi (mio. DKK)

Gennemsnitlig antal aktier 1.026,9 1.026,9
Gennemsnitlig antal egne aktier -5,6 -6,6
Gennemsnitlig antal aktier i omløb 1.021,3 1.020,3
Udestående aktieoptioners/warrants gennemsnitlige udvandingseffekt 32,1 42,1
Udvandet gennemsnitlig antal aktier i omløb 1.053,4 1.062,4

EPS - Resultat pr. aktie (aktier á 100 DKK) af fortsættende aktiviteter -53,8 189,9
DEPS - Resultat pr. aktie, udvandet (aktier á 100 DKK) af fortsættende aktiviteter -52,1 182,4

EPS - Resultat pr. aktie (aktier á 100 DKK) -115,9 108,7

DEPS - Resultat pr. aktie, udvandet (aktier á 100 DKK) -112,4 104,4

Koncern
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11. Immaterielle anlægsaktiver

mio. DKK Koncern

2009

Goodwill Software Varemærke Teknologi
Kunde-
forhold

Rettigheder 
mv.

Udviklings-
aktiver

 Øvrige
 i alt

Anskaffelsessum 1. januar 4.744 588 869 2.867 1.712 407 364 6.807
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder -73 -1 -9 -56 5 7 2 -52
Tilgang ved køb af dattervirksomheder -20
Årets tilgang 48 -90 92 106 156
Årets afgang -11 -2 -64 -77
Anskaffelsessum 31. december 4.651 624 860 2.811 1.625 442 472 6.834

Af- og nedskrivninger 1. januar 373 165 108 262 63 971
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder -1 -5 -10 13 -3
Årets afskrivninger 84 191 134 65 40 514
Årets nedskrivninger 910 1 4 55 60
Årets afgang -11 -50 -61
Af- og nedskrivninger 31. december 910 445 351 233 294 158 1.481

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.741 179 860 2.460 1.392 148 314 5.353

Koncern
2010

Goodwill Software Varemærke Teknologi
Kunde-
forhold

Rettigheder 
mv.

Udviklings-
aktiver

 Øvrige
 i alt

Anskaffelsessum 1. januar 4.651 624 860 2.811 1.625 442 472 6.834

Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 229 5 37 121 67 14 10 254
Tilgang ved køb af dattervirksomheder 13 49 1 24 74
Årets tilgang/overførsler 38 62 100
Årets afgang -12 -14 -37 -38 -89
Anskaffelsessum 31. december 4.881 653 897 2.981 1.693 443 506 7.173

Af- og nedskrivninger 1. januar 910 445 351 233 294 158 1.481

Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 52 2 13 8 4 27
Årets afskrivninger 75 203 139 39 50 506
Årets nedskrivninger 3 2 1 15 18
Årets afgang -3 -14 -27 -38 -79
Af- og nedskrivninger 31. december 962 510 567 380 311 185 1.953

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.919 143 897 2.414 1.313 132 321 5.220

I forbindelse med frasalget af kompressoraktiviteterne blev der foretaget nedskrivning til dagsværdi, hvilket resulterede i nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver på i alt

20 mio. DKK. Disse nedskrivninger indgår i resultat af ophørte aktiviteter.

Nedskrivningstests

Ultimo 2010 er der gennemført nedskrivningstests af den regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærke (aktiver med udefinerbar brugstid). Nedskrivningstestene er

foretaget på baggrund af divisioner, som repræsenterer det laveste niveau for pengestrømsfrembringende enheder (CGU’er), hvortil den regnskabsmæssige værdi af goodwill

og varemærke kan henføres med en rimelig grad af nøjagtighed. 

Opkøbte aktiviteter og virksomheder integreres hurtigst muligt i divisionen for at udnytte mulige synergier. En konsekvens heraf er, at efter meget kort tid er det ikke længere

muligt at henføre den regnskabsmæssige værdi af goodwill til de opkøbte virksomheder og aktiviteter med en rimelig grad af nøjagtighed, hvorfor det ikke er muligt at foretage

nedskrivningstest på de enkelte opkøb. Ved nedskrivningstesten sammenholdes nutidsværdien af forventede nettopengestrømme fra de pengestrømsfrembringende enheder

med de regnskabsmæssige værdier af nettoaktiverne. De forventede pengestrømme er baseret på budgetter og prognoser for årene 2011 - 2020 udarbejdet og godkendt af

ledelsen i de pengestrømsfrembringende enheder og af koncernledelsen. Prognoserne er udarbejdet for en ti-årig periode, da beslutninger om opkøb træffes på baggrund af

ti-årige prognoser. De væsentligste variabler er omsætning, EBIT, arbejdskapital og investeringer. Tilbagediskonteringssatser fastsættes under hensyntagen til den enkelte

pengestrømsfrembringende enheds størrelse, geografiske hovedmarkeder, risici samt sammenhæng til Danfoss' kerneforretningsområder. 
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11. Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

Nedenfor er angivet de væsentligste goodwill allokeringer samt de væsentligste forudsætninger for de gennemførte nedskrivningstests:

Koncern

2009

Danfoss 
Heating 

Solutions
Sauer-

Danfoss Inc.

Danfoss 
Refrigera-

tion & A/C 
Controls

Danfoss 
Commercial 

Com-
pressors Øvrige

Andel af koncernens goodwill ultimo 2009 32% 23% 12% 13% 20%
Andel af koncernens varemærke ultimo 2009 100%
Forventet vækst i nettopengestrømmene i terminalperioden i % 2% 2% 2% 2% 0-2%
Tilbagediskonteringssats før skat i % pr. 31. december 12-13% 12-13% 12-13% 12-13% 12-13%
Følsomhedsanalyse af nedskrivningstest:
Muligt fald i forventet vækst i terminalperioden (%-point) <20 - *) <35
Mulig stigning i tilbagediskonteringssatsen (%-point) <5 - <16 5-6

Koncern

2010

Danfoss 
Heating 

Solutions
Sauer-

Danfoss Inc.

Danfoss 
Refrigera-

tion & A/C 
Controls

Danfoss 
Commercial 

Com-
pressors Øvrige

Andel af koncernens goodwill ultimo 2010 30% 23% 14% 14% 19%
Andel af koncernens varemærke ultimo 2010 100%
Forventet vækst i nettopengestrømmene i terminalperioden i % 2% 2% 2% 2% 0-2%
Tilbagediskonteringssats før skat i % pr. 31. december 10-11% 10-11% 10-11% 10-11% 10-11%
Følsomhedsanalyse af nedskrivningstest:
Muligt fald i forventet vækst i terminalperioden (%-point) *) *) *) *)
Mulig stigning i tilbagediskonteringssatsen (%-point) <20 <9 <37 <16

*) Forventet vækst i terminalperioden kan falde helt bort uden at der er behov for nedskrivning.

Danfoss Heating Solutions 

Den goodwill, der kan henføres til Danfoss Heating Solutions (HS), stammer hovedsageligt fra købet af Devi Koncernen i 2003 og købet af Thermia Wärme AB, Sverige i
2005. Indtjeningen har været tilfredsstillende i 2010.  Den gennemsnitlige vækstrate frem til 2020 forventes at være højere end den generelle udvikling på markedet,
hvorfor der forudsættes en stigende markedsandel i fremtiden. Vækstraten i terminalperioden af forventede nettopengestrømme fra 2021 og fremefter er skønnet til
at være 2% og vurderes at være på eller under markedsudviklingen. EBIT margin i terminalperioden forventes at være uændret, ligesom arbejdskapitalen i % af
omsætningen forventes uændret. Investeringerne antages at være lig med de regnskabsmæssige afskrivninger. Følsomhedsanalysen viser, at væksten i
terminalperioden kan nedsættes således, at forretningen bortfalder (2009: 20% point), eller at diskonteringssatsen kan øges med op til 20% point (2009: 5% point),
uden at dette vil medføre et nedskrivningsbehov.

Sauer-Danfoss Inc. 
De immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid, der kan henføres til Sauer-Danfoss Inc., består af goodwill samt varemærke og stammer fra den regnskabsmæssige ind-
regning fra Danfoss' køb af yderligere 38,2% af aktiekapitalen i Sauer-Danfoss Inc. i 2008. Den gennemsnitlige vækstrate frem til 2020 vurderes at være på niveau med den
generelle udvikling på markedet, hvorfor der forudsættes en uændret markedsandel i fremtiden. Vækstraten i terminalperioden af forventede nettopengestrømme fra 2021 og
fremefter er skønnet til at være 2% og vurderes at være på eller under markedsudviklingen. EBIT margin i terminalperioden forventes at være uændret, ligesom arbejdskapitalen
i % af omsætningen forventes uændret. Investeringerne antages at være lig med de regnskabsmæssige afskrivninger. Følsomhedsanalysen viser, at væksten i terminalperioden
kan nedsættes således, at forretningen bortfalder (2009: 0% point), eller at tilbagediskonteringssatsen kan øges med op til 9% point (2009: 0% point), uden at dette vil medføre 
et nedskrivningsbehov.
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11. Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

Danfoss Refrigeration & A/C Controls

Den goodwill, der kan henføres til Danfoss Refrigeration & A/C Controls (RC), stammer hovedsageligt fra købet af Aztec Energy Partners, USA i 2006 og Chatleff LLC, USA i 2007.

Indtjeningen i RC har været tilfredsstillende i 2010. Der forventes også fremadrettet en stor vækst. Indtjeningen forventes på samme niveau. Den gennemsnitlige vækstrate

frem til 2020 vurderes at være højere end den forventede vækst på markedet, hvorfor det forudsættes, at der kan opnås en højere markedsandel i fremtiden. Vækstraten i

terminalperioden af forventede nettopengestrømme fra 2021 og fremefter er sat til at være 2% og vurderes at være på eller under markedsudviklingen. EBIT margin i

terminalperioden forventes at være uændret, ligesom arbejdskapitalen i % af omsætningen forventes uændret. Investeringerne antages at være lig med de

regnskabsmæssige afskrivninger. Følsomhedsanalysen viser, at væksten i terminalperioden kan nedsættes således, at forretningen bortfalder (2009: det samme), eller at

tilbagediskonteringssatsen kan øges med op til 37% point (2009: 16% point), uden at dette vil medføre et nedskrivningsbehov.

Danfoss Commercial Compressors
Den goodwill, der kan henføres til Danfoss Commercial Compressors (CC), er hovedsageligt erhvervet i 2006 i forbindelse med købet af Scroll Technologies, USA.
Indtjeningen i CC har været tilfredsstillende i 2010. Den gennemsnitlige vækstrate frem til 2020 vurderes at være højere end den generelle udvikling på markedet,
hvorfor der forudsættes en højere markedsandel i fremtiden. Vækstraten i terminalperioden af forventede nettopengestrømme fra 2021 og fremefter er skønnet til at være
2% og vurderes at være på eller under markedsudviklingen. EBIT margin i terminalperioden forventes at være uændret, ligesom arbejdskapitalen i % af omsætningen
forventes uændret. Investeringerne antages at være lig med de regnskabsmæssige afskrivninger. Følsomhedsanalysen viser, at væksten i terminalperioden kan nedsættes
således, at forretningen bortfalder (2009: 35% point), eller at tilbagediskonteringssatsen kan øges med op til 16% point (2009: 5-6% point), uden at dette vil medføre et
nedskrivningsbehov.

Software og udviklingsomkostninger
Af koncernens samlede softwareaktiver er 26 mio. DKK under opførelse (2009: 23 mio.). Software under opførelse vedrører hovedsageligt SAP implementeringer. Af

koncernens samlede udviklingsaktiver er 160 mio. DKK under opførelse (2009: 163 mio.). Udviklingsaktiviteter under opførelse vedrører et større antal udviklingsprojekter i de

forskellige segmenter. Software- og udviklingsaktiver er i det væsentlige oparbejdet internt.

Koncernen har i 2010 gennemført en værdiforringelsestest af de regnskabsmæssige værdier af indregnede udviklingsaktiver og softwareaktiver under opførelse. Herunder er

projektudviklingsforløbet i form af afholdte omkostninger og opnåede milepæle mv. vurderet i forhold til de godkendte projekt- og forretningsplaner. Nævnte vurderinger har 

ikke resulteret i en nedskrivning på igangværende udviklingsaktiver (2009: 55 mio. DKK). For de øvrige aktiver vurderes det ligeledes, at genindvindingsværdien overstiger den

regnskabsmæssige værdi.
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11. Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)

mio. DKK Moderselskab
2009

Goodwill Software
Rettigheder 

mv.*)
Udviklings-

aktiver
 Øvrige

 i alt

Anskaffelsessum 1. januar 19 371 183 70 624
Tilgang ved fusion med dattervirksomhed 452 17 58 75
Årets tilgang 34 1 14 49
Årets afgang -4 -17 -21
Anskaffelsessum 31. december 471 401 184 142 727

Af- og nedskrivninger 1. januar 234 116 8 358
Tilgang ved fusion med dattervirksomhed 9 7 16
Årets afskrivninger 56 27 19 102
Årets afgang -4 -17 -21
Af- og nedskrivninger 31. december 286 135 34 455

Regnskabsmæssig værdi 31. december 471 115 49 108 272

Moderselskab
2010

Goodwill Software
Rettigheder 

mv.*)
Udviklings-

aktiver
 Øvrige

 i alt

Anskaffelsessum 1. januar 471 401 184 142 727
Årets tilgang 22 20 10 52
Årets afgang -9 -1 -33 -11 -45
Anskaffelsessum 31. december 462 422 171 141 734

Af- og nedskrivninger 1. januar 286 135 34 455
Årets afskrivninger 52 22 16 90
Årets afgang -1 -25 -11 -37
Af- og nedskrivninger 31. december 337 132 39 508

Regnskabsmæssig værdi 31. december 462 85 39 102 226

*) Rettigheder mv. udgør hovedsageligt konkurrenceklausuler.

For moderselskabets immaterielle anlægaktiver er der ultimo 2010 gennemført nedskrivningstests af de regnskabsmæssige værdier. For yderligere beskrivelse henvises til
afsnittet "Nedskrivningstest" under koncerndelen af denne note.
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12. Materielle anlægsaktiver

mio. DKK Koncern
2009

Grunde
og

bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Drifts-
materiel

og
inventar

Aktiver
under

opførelse

Anskaffelsessum 1. januar 4.780 10.582 1.094 1.214
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder -6 27 7 -41
Overført i året 143 1.010 -42 -1.111
Årets tilgang 109 49 647
Årets afgang -264 -832 -87 -21
Anskaffelsessum 31. december 4.762 10.787 1.021 688

Af- og nedskrivninger 1. januar 1.887 5.878 714
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 7 3 -9
Årets afskrivninger 180 1.245 102
Årets nedskrivninger 16 7
Årets afgang -210 -750 -79
Af- og nedskrivninger 31. december 1.880 6.383 728

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.882 4.404 293 688

Heraf finansielle leasingkontrakter 37 17

Koncern
2010

Grunde
og

bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Drifts-
materiel

og
inventar

Aktiver
under

opførelse

Anskaffelsessum 1. januar 4.762 10.787 1.021 688
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 101 42 22 23
Tilgang ved køb af dattervirksomheder 1 14
Overført i året 182 571 17 -770
Årets tilgang 56 86 36 582
Årets afgang -174 -3.098 -193 -18
Anskaffelsessum 31. december 4.928 8.402 903 505

Af- og nedskrivninger 1. januar 1.880 6.383 728
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder 13 -121 13
Overført i året -5 4
Årets afskrivninger 174 1.131 83
Årets nedskrivninger 107 469 11
Årets afgang -94 -2.995 -182
Af- og nedskrivninger 31. december 2.075 4.867 657

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.853 3.535 246 505

Heraf finansielle leasingkontrakter 27 17

I forbindelse med frasalget af kompressoraktiviteterne blev der foretaget nedskrivning til dagsværdi, hvilket resulterede i nedskrivninger af materielle anlægsaktiver på i alt 
582 mio. DKK. Disse nedskrivninger indgår i resultat af ophørte aktiviteter.

Koncernens indgåede finansielle leasingaftaler vedrører hovedsageligt produktionsanlæg og maskiner. Ved udløbet af leasingaftalerne har koncernen mulighed for at
erhverve de leasede produktionsanlæg og maskiner til favorable priser. De leasede aktiver står som sikkerhed for leasingforpligtelsen.

Koncernen har forpligtet sig til at få leveret materielle anlægsaktiver for 417 mio. DKK, hvoraf de 193 mio. DKK vedrører 2011.

På projekter startet efter 1. januar 2009 indregnes låneomkostninger i kostprisen. Der er dog ikke igangsat større projekter, hvorfor der hverken for 2009 og 2010 er 
indregnet nogen låneomkostninger.
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12. Materielle anlægsaktiver (fortsat)

mio. DKK Moderselskab
2009

Grunde
og

bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Drifts-
materiel

og
inventar

Aktiver
under

opførelse

Anskaffelsessum 1. januar 248 2.283 422 221
Tilgang ved fusion med dattervirksomhed 10 100 5 2
Overført i året 1 121 9 -131
Årets tilgang 4 2 40
Årets afgang -2 -182 -30 -11
Anskaffelsessum 31. december 257 2.326 408 121

Af- og nedskrivninger 1. januar 208 1.728 250
Tilgang ved fusion med dattervirksomhed 8 63 6
Årets afskrivninger 5 153 38
Årets nedskrivninger 3
Årets afgang -2 -145 -29
Af- og nedskrivninger 31. december 219 1.802 265

Regnskabsmæssig værdi 31. december 38 524 143 121

Moderselskab
2010

Grunde
og

bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Drifts-
materiel

og
inventar

Aktiver
under

opførelse

Anskaffelsessum 1. januar 257 2.326 408 121
Overført i året 2 82 3 -87
Årets tilgang 97
Årets afgang -1 -140 -22 4
Anskaffelsessum 31. december 258 2.268 389 135

Af- og nedskrivninger 1. januar 219 1.802 265
Årets afskrivninger 4 143 30
Årets afgang -122 -21
Af- og nedskrivninger 31. december 223 1.823 274

Regnskabsmæssig værdi 31. december 35 445 115 135

Moderselskabet har forpligtet sig til at få leveret materielle anlægsaktiver for 325 mio. DKK, hvoraf de 102 mio. DKK vedrører 2011.

13. Varebeholdninger

mio. DKK

2009 2010 2009 2010

Varebeholdninger før nedskrivning for ukurans 697 780 4.401 5.193
Ukurans -81 -76 -553 -507
Varebeholdninger 616 704 3.848 4.686

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til nettorealisationsværdi 57 47 287 241
Årets omkostningsførte reguleringer af varebeholdninger til 
nettorealisationsværdi indeholdt i produktionsomkostninger 25 8 229 84

Årets vareforbrug, der er indregnet under produktionsomkostninger 2.992 3.838 13.247 15.787

Moderselskab Koncern
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14. Tilgodehavender fra salg samt tilgodehavender hos dattervirksomheder

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Tilgodehavender fra salg før nedskrivninger 224 277 4.003 4.613
Nedskrivninger -14 -11 -180 -171
Tilgodehavender fra salg 210 266 3.823 4.442

Heraf tilgodehavender der forfalder efter 1 år 12 1

Nedskrivninger 1. januar -6 -14 -142 -180

Valutakursreguleringer mv. -2 -10

Ændring i nedskrivninger i året -8 1 -55 -22

Realiseret tab i året 2 19 41

Nedskrivninger 31. december -14 -11 -180 -171

Tilgodehavender fra salg til dattervirksomheder 1.028 1.472

Kortfristede udlån til dattervirksomheder 5.896 3.085

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 6.924 4.557

Tilgodehavender før nedskrivninger der pr. 31. december var forfaldne,

kan opgøres således:

Forfaldsperiode: 2009 2010 2009 2010

Op til 30 dage 5 3 115 177

Mellem 30 og 90 dage 9 9 99 117

Over 90 dage 15 15 148 157

29 27 362 451

Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender skønnes at svare til dagsværdien.

Kreditrisiko og kreditkvalitet

Tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder og geografiske områder. Tilgodehavendernes geografiske fordeling svarer i al væsentlighed til nettoomsætningens for-

deling jf. note 4. Segmentoplysninger. Der foretages en systematisk kreditvurdering af kunder i de enkelte virksomheder, og en eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab på 

tilgodehavender foretages på baggrund af denne vurdering.  Vurderingen danner ligeledes grundlag for de betalingsbetingelser, der tilbydes den enkelte kunde. Forsikring af

kreditrisikoen foretages, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Koncernen har historisk set kun i begrænset omfang haft tab på tilgodehavender.

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

15. Værdipapirer

mio. DKK

2009 2010 2009 2010

Børsnoterede obligationer 35 60

Koncernens værdipapirbeholdning er anskaffet i koncernens eget genforsikringsselskab under hensyntagen til de lovgivningsmæssige likviditetskrav til forsikringsselskaber.

Beholdningen, der måles til dagsværdi, omfatter børsnoterede obligationer i danske kroner. Den gennemsnitlige vægtede varighed af obligationsbeholdningen udgjorde på

balancedagen 1,7 år (2009: 0,4). Obligationsbeholdningen har fast rente.

Moderselskab Koncern
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16. Aktiekapital

Aktionærer der ejer mere end 5% af kapitalen eller besidder mere end 5% af stemmerne
Aktier Stemmer

Bitten og Mads Clausens Fond, Nordborg 46,03% 84,87%

Clausen Controls A/S, Sønderborg 25,49% 5,39%

Henrik Mads Clausen, Lake Forrest, USA 10,71% 2,26%

Karin Clausen, Holte 7,04% 1,49%

Aktiekapitalens fordeling på aktier

2009
A-aktier B-aktier Aktier i alt

Stk. Nominel værdi mio. DKK Stk. Nominel værdi mio. DKK Stk. mio. DKK

4.250.000 100 DKK 425,0 6.019.028 100 DKK 601,9 10.269.028 1.026,9

2010
A-aktier B-aktier Aktier i alt

Stk. Nominel værdi mio. DKK Stk. Nominel værdi mio. DKK Stk. mio. DKK

4.250.000 100 DKK 425,0 6.019.028 100 DKK 601,9 10.269.028 1.026,9

A-aktierne giver ret til ti stemmer for hver aktie, mens B-aktierne giver ret til èn stemme for hver aktie. Indehaverne af A-aktier har desuden fortegningsret til A-aktier ved

eventuelle aktiekapitalforhøjelser. Herudover har ingen aktier særlige rettigheder.

Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om Danfoss A/S’ opløsning skal tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen

repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Kapitaludvidelse

2006 2007 2008 2009 2010
Mio. DKK 1 3

Udbytte pr. aktie (DKK)
2009 2010

Foreslået udbytte pr. 100 DKK aktie 10,0

Udbetalt udbytte pr. 100 DKK aktie 20,0

Udlodning af udbytte til aktionærerne har ingen skattemæssige konsekvenser for Danfoss A/S.

Udvikling i beholdningen (stk.) af egne aktier (B-aktier a 100 DKK)
2009 2010

Beholdning 1. januar 29.534 56.766

Købt i året fra medarbejdere 27.837 10.808

Solgt i året til medarbejdere -605

Beholdning 31. december 56.766 67.574

Beholdningen af egne aktier har primært til formål at sikre aktieoptionsprogrammet i Danfoss A/S. Den samlede købspris ved anskaffelse af egne aktier udgør 10 mio. DKK i

2010 (2009: 57 mio.). Den samlede salgspris ved salg af egne aktier udgør 0 mio. DKK i 2010 (2009: 1 mio.).  Egne aktier udgør 0,66% af koncernens aktiekapital (2009: 0,55%).

Værdien af egne aktier er opgjort til 73 mio. DKK (2009: 47 mio.).

Kapitalstyring

Det er koncernens politik, at koncernen til stadighed kan kvalificere sig til en komfortabel "investment grade credit rating".
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17. Udvikling i egenkapital

mio. DKK

Specifikation af reserve for sikringstransaktioner

2009 2010 2009 2010

Reserve for sikringstransaktioner 1. januar -23 -58 -93 -72

Kursregulering 7

Årets værdiregulering 33 -60 26 -169

Overført til omsætning i resultatopgørelsen *) -80 -49 91

Overført til produktionsomkostninger i resultatopgørelsen *) 32 -5

Skatteeffekt 12 15 12 18

Reserve for sikringstransaktioner 31. december -58 -103 -72 -130

*) Indtægt i resultatopgørelsen (-)

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalings-

strømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret.

Procedurer for sikring er i 2010 ændret således, at det ikke længere er muligt at opgøre en valutaposition for moderselskabet alene.

Reserven pr. 1. januar vedrørende valutaterminsforretninger er overført til finansielle poster i resultatopgørelsen. Reserven for sikringstransaktioner i moderselskabet omfatter

herefter alene afledte renteprodukter.

Specifikation af øvrige reserver

2009 2010 2009 2010

Øvrige reserver 1. januar 4.978 5.695 9.503 8.236

Tilgang ved fusion med dattervirksomhed 40

Overført fra årets resultat 678 -911 -1.184 1.007

Aktuarmæssige gevinster/tab(-) på ydelsesbaserede pensionsordninger -109 -56

Skatteeffekt 32 -26

Aktiebaseret vederlæggelse 1

Overført fra reserve for egne aktier -1 -1

Overført til overkurs for emission -136 -136

Køb af minoritetsinteresser -5

Øvrige reserver 31. december 5.695 4.648 8.236 9.026

Øvrige reserver indeholder overført overskud fra årets resultat samt øvrige egenkapitalreguleringer, såsom aktuarmæssige gevinster og tab på ydelsesbaserede pensions-

ordninger samt aktiebaseret vederlæggelse, som føres direkte på egenkapitalen, men som ikke skal bindes som en særskilt reserve.

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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18. Garantiforpligtelser og andre hensatte forpligtelser

mio. DKK Koncern
2010

Garanti
Omstruk-

turering
Betingede 

købsvederlag Øvrige I alt

Hensatte forpligtelser 1. januar 383 265 92 196 936
Valutakursregulering mv. 15 8 3 26
Anvendt i året -151 -200 -46 -27 -424
Ubenyttede hensættelser vedrørende tidligere år -51 -12 -14 -12 -89
Hensat for året 298 54 85 437
Afgang ved salg af dattervirksomheder -28 -55 -28 -111
Hensatte forpligtelser 31. december 466 52 40 217 775

Forventet forfald af ovennævnte forpligtelser: 2009 2010
Under 1 år 630 429
Mellem 1-5 år 236 246
Over 5 år 70 100

936 775

Moderselskab
2010

Garanti
Omstruk-

turering
Betingede 

købsvederlag Øvrige I alt

Hensatte forpligtelser 1. januar 25 6 12 25 68
Anvendt i året -5 -3 -4 -2 -14
Ubenyttede hensættelser vedrørende tidligere år -5 -3 -8 -16
Hensat for året 16 1 13 30
Hensatte forpligtelser 31. december 31 1 36 68

Forventet forfald af ovennævnte forpligtelser: 2009 2010
Under 1 år 35 28
Mellem 1-5 år 17 26
Over 5 år 16 14

68 68

Garantiforpligtelser omfatter forventede omkostninger, der opstår i den ydede garantiperiode på koncernens produkter. Nogle af garantiforpligtelserne forventes dækket af

koncernens forsikringsselskaber. Disse tilgodehavender på 8 mio. DKK (2009: 54 mio.) er indregnet under tilgodehavender.

Koncernens hensatte forpligtelser til omstrukturering består primært af forventede omkostninger til fratrædelsesgodtgørelser. Betingede købsvederlag består af "earn out" 

aftaler i forbindelse med køb af virksomheder. Koncernens øvrige hensatte forpligtelser omfatter primært visse lønmodtageromkostninger, herunder jubilæumsgratialer.

Hensatte forpligtelser er tilbagediskonteret til nutidsværdi, hvor dette er væsentligt.

Koncern

Moderselskab
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19. Aktieprogrammer

I Danfoss Koncernen indgår aktieprogrammer etableret i Danfoss A/S og i dattervirksomheden Sauer-Danfoss Inc. 

De tre overordnede programmer beskrives i hver deres afsnit herunder.

Danfoss A/S aktieprogrammer

Danfoss har siden 2001 haft aktieprogrammer, som i de efterfølgende afsnit er beskrevet individuelt.

De beregnede dagsværdier, der anvendes ved opgørelsen af værdien på balancetidspunkterne og ved opgørelsen af værdien af 2004 og efterfølgende aktieprogrammer på

tildelingstidspunktet, er baseret på Black & Scholes modellen. Forudsætningerne for opgørelsen af udestående optioner og tegningsretter er:

2009 2010
Aktiekurs 830 1.077
Forventet volatilitet 56,0% 49,0%
Forventet udbytte 1,0% 1,0%
Risikofri rente 3,3% 1,7-3,2%
Exercise kurser og løbetider for programmer

Danfoss er ikke børsnoteret, hvorfor grundlaget for beregning af ovenstående kurser, der foretages af en uafhængig tredjepart, har haft udgangspunkt i en række

sammenlignelige børsnoterede selskaber i ind- og udland. Kursen for 2010 på 1.077 er senest reguleret på generalforsamlingen afholdt i 2010 og reguleres næste gang på

generalforsamlingen i 2011.

Aktieprogrammer etableret i 2001

Danfoss A/S etablerede i 2001 et optionsprogram for bestyrelsen samt et tegningsretsprogram for direktionen og flere ledende medarbejdere. I tillæg til aktieprogrammet blev

der etableret et fantomaktieprogram for enkelte ledende medarbejdere i udlandet. Dette program følger de samme principper som aktieprogrammet og indgår derfor

regnskabsmæssigt på samme måde. Deltagelse i programmet var for direktionen og ledende medarbejdere betinget af køb af aktier til markedsværdi inden generalforsam-

lingen i 2002. En tredjedel af optionerne/tegningsretterne blev tildelt ved opstart af ordningen, dvs. i 2001. Hovedbetingelsen for at opnå ret til tildeling af resterende optioner/

tegningsretter var, at RONA for regnskabsårene 2002 og 2003 oversteg et vist minimumsmål. På baggrund heraf blev der tildelt optioner og tegningsretter i henholdsvis 2003
og 2004.
De tildelte optioner og tegningsretter giver ret til at erhverve henholdsvis tegne B-aktier (á 100 DKK) tidligst fra det år Danfoss børsnoteres, til forskellige exercise kurser, jf.
nedenfor. Børsnoteres Danfoss ikke, vil værdien af optionerne og tegningsretterne kunne kontantafregnes. Værdien af en option/tegningsret vil ved kontantafregning blive
beregnet som gældende aktiekurs minus exercise kursen. Tegningsretterne skal senest være udnyttet eller kontantindløst inden generalforsamlingen den 29. april 2011.

Beholdninger og afgang mv. af optioner og tegningsretter i forbindelse med ovenstående program er specificeret nedenfor:

Ledende 

Specifikation af beholdninger 31. december 2009: Bestyrelse Direktion medarbejdere Øvrige Dagsværdi Dagsværdi

(stk.) (stk.) (stk.) (stk.) (DKK pr. stk) (mio. DKK)
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 749 5.801 292 2
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 752 7.799 291 2

13.600 4

Afgang/overførsel(-) i 2010: Exercise Udbetalt

kurs (mio. DKK)
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 749 -2.467 1.077 1
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 752 -3.333 1.077 1

-5.800 2

Specifikation af beholdninger 31. december 2010: Dagsværdi Dagsværdi

(DKK pr. stk) (mio. DKK)
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 749 3.334 328 1
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 752 4.466 325 1

7.800 2

Se nedenfor
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19. Aktieprogrammer (fortsat)

Aktieprogrammer etableret i 2004 og efterfølgende programmer
Danfoss A/S etablerede i 2004 og 2007 aktieprogrammer for bestyrelsen samt et tegningsretsprogram for direktionen og flere ledende medarbejdere.  Deltagelse i

programmerne var for direktionen og ledende medarbejdere betinget af køb af aktier. Hovedbetingelsen for at opnå ret til tildeling af optioner og tegningsretter var, som

det tidligere aktieprogram, at RONA for det pågældende regnskabsår oversteg et vist minimumsmål. De tildelte optioner og tegningsretter giver ret til at erhverve hhv. tegne

B-aktier (á 100 DKK) tidligst 3 år efter tildelingstidspunktet, til bestemte fastsatte exercise kurser. 

Danfoss A/S etablerede i 2009 et nyt tegningsretsprogram for direktionen og flere ledende medarbejdere.  I modsætning til tidligere programmer er deltagelse i 2009

programmet ikke betinget af køb af aktier, ligesom der ikke er tilknyttet et RONA minimumsmål til programmet. 

Da Danfoss A/S har en forpligtelse til at tilbagekøbe aktier under aktieprogrammerne foretages der hensættelse til disse i balancen.

Oplysninger om 2004 og efterfølgende programmer Dagsværdi

på tidspunkt

Tildelt Tildelt for tildeling Udnyttes Udnyttes

(år) (stk.) (DKK pr. stk.) tidligst senest
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.222 2005 86.459 564 maj 2008 maj 2015

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.522 2006 84.895 762 maj 2009 maj 2016

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.932 2007 97.121 983 maj 2010 maj 2017
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.808 2008 59.053 895 maj 2011 maj 2014
Tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.100 2009 139.050 365 maj 2012 maj 2015

466.578

Beholdninger samt tildeling og afgang af optioner og tegningsretter i forbindelse med 2004 og efterfølgende programmer er specificeret nedenfor:

Ledende 

Tildelte optioner/tegningsretter 31. december 2009: Bestyrelse Direktion medarbejdere Øvrige Dagsværdi Dagsværdi

(stk.) (stk.) (stk.) (stk.) (DKK pr. stk.) (mio. DKK)

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.222 8.767 42.141 356 18
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.522 9.067 8.400 65.594 348 29
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.932 9.566 10.800 74.055 338 32
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.808 6.620 9.000 42.159 242 14
Tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.100 29.550 109.150 365 51

34.020 57.750 333.099 144

Afgang/overførsel(-) som følge af til- og fratrædelser:

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.222 -300 5.332 -5.499 413
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.522 -300 10.299 -10.466 392
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.932 -300 12.038 -12.204 370
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.808 -150 9.077 -8.027 249
Tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.100 24.400 -29.000 445 -2

-1.050 61.146 -65.196 -2

Ændringer i aktiekurs/dagsværdi:

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.222 57 3
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.522 44 3
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.932 32 3
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.808 7 1
Tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.100 80 10

20

Tildelte optioner/tegningsretter pr. 31. december 2010:

Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.222 8.467 5.332 36.642 413 21
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.522 8.767 8.400 10.299 55.128 392 32
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.932 9.266 10.800 12.038 61.851 370 35
Optioner/tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.808 6.470 9.000 9.077 34.132 249 15
Tegningsretter der kan tegnes til kurs 1.100 29.550 24.400 80.150 445 59

32.970 57.750 61.146 267.903 162

Den samlede hensættelse pr. 31. december 2010 for 2004 og efterfølgende aktieprogrammer er opgjort til 133 mio. DKK.
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19. Aktieprogrammer (fortsat)

Aktieprogrammer etableret i Sauer-Danfoss Inc.
I Sauer-Danfoss Inc. er der etableret et antal aktiebaserede aflønningsordninger som nedenfor er beskrevet særskilt. 

Program for ansatte

I 2006 etablerede Sauer-Danfoss Inc. et performance program for deres øverste ledelse. Forudsætningen for at modtage performance units er et sæt af performance mål,

som forudsætter vækst i omsætningen og opfyldelse af RONA mål. Afregningen af performance units sker i form af Sauer-Danfoss Inc. aktier eller kontanter. Sauer-Danfoss

Inc.'s ”Compensation committee” fastsætter performance målene for tildeling af performance units og vil på baggrund af dette vurdere det antal performance units, der vil

blive tildelt/udbetalt til deltagerne. 

Hver performance unit berettiger indehaveren til at modtage et beløb svarende til Sauer-Danfoss Inc.'s udbytte i løbet af optjeningsperioden. Det samlede antal aktier, der

kan udstedes i henhold til 2006 programmet kan ikke overstige 3,5 mio. aktier.

Besiddelse, tildelinger samt afregning af performance units i relation til ovenstående programmer er specificeret nedenfor:

Gns. dags-

værdi på

Performance udstedelses- Dagsværdi Dagsværdi 

Aktiebaserede: units tidspunktet (USD pr. stk.) (mio. DKK)

Beholdning 1. januar 339.998 23,90 12,01 21

Units konverteret til aktier -138.541 31,18

Bortfaldne units -35.390 18,89

Beholding 31. december 166.067 18,89 28,25 26

Udover ovenstående er der pr. 31. december 2010 tildelt "udskudte" aktier på 76.486. Ved "udskudte" aktier forstås aktier, der først formelt vil blive tildelt i de kommende år. 

Regnskabsmæssige omkostninger vedrørende disse aktier er indregnet i de tidligere år.

Program for Ikke-ansatte medlemmer af bestyrelsen i Sauer-Danfoss Inc.

I 2006 blev der etableret et program for visse medlemmer af bestyrelsen i Sauer-Danfoss Inc. Programmet omfatter udstedelse af aktieoptioner og tildeling af aktier i

Sauer-Danfoss Inc. til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er ansat i Sauer-Danfoss Inc. 

Tildelte aktier er underlagt restriktioner i en 3 års-periode gældende fra tildelingstidspunktet, og retten til aktierne kan fortabes, såfremt visse betingelser ikke opfyldes. I 2010

blev der udstedt 13.500 aktier (2009: 13.500) under dette program. Udestående aktier, underlagt restriktioner, beløber sig samlet til 52.500 stk. Det samlede antal aktier, der kan

tildeles og udstedes i henhold til nævnte plan, kan ikke overstige 250.000 stk. Medlemmer af bestyrelse og direktion i Danfoss Koncernen har til og med 2010 fået tildelt 26.220

stk. aktier, der stadig er underlagt restriktioner.

Dagsværdi af performance units opgøres til aktiekursen for Sauer-Danfoss Inc. aktien på de givne datoer.
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19. Aktieprogrammer (fortsat)

Indregning af aktieprogrammer vedrørende Danfoss A/S og Sauer-Danfoss Inc.

mio. DKK

Indregning af programmer i resultatopgørelsen

2009 2010 2009 2010

Dattervirksomheder -74 14 17

Moderselskab -130 1 27 25

Danfoss Koncernen -204 1 41 42

Indregning af programmer i balancen

2009 2010 2009 2010
Langfristede forpligtelser 12 31 14 31

Kortfristede forpligtelser 83 102 82 104

95 133 96 135

2009 2010
Aktieprogrammer etableret i 2001 4 2

Aktieprogrammer etableret i 2004 og efterfølgende programmer *) 92 133
96 135

*) Idet aktieprogrammernes dagsværdi periodiseres frem mod første mulige tidspunkt for udnyttelse, kan dagsværdier for 2004 og efterfølgende programmer (162 mio. DKK)

    ikke afstemmes med de indregnede forpligtelser (133 mio. DKK).

Kontantafregnede 
Aktiebaserede programmerprogrammer

Finansielle omkostninger Omkostninger

Moderselskab Koncern

Koncern
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20. Udskudt skat mv.

mio. DKK

Ændring i udskudt skat

2009 2010 2009 2010
Netto udskudt skat 1. januar *) -166 -87 -669 -29
Tilgang ved fusion og køb af dattervirksomheder 5 -16
Valutakursregulering i udenlandske virksomheder -2 14
Årets ændring i udskudt skat 74 11 642 -43
Nedskrivning i forbindelse med salg af dattervirksomheder -108
Netto udskudt skat 31. december *) -87 -76 -29 -182

*) Forpligtelser (-)

I forbindelse med frasalget af kompressoraktiviteterne blev der foretaget nedskrivning til dagsværdi, hvilket resulterede i nedskrivninger af udskudte skatteaktiver på i alt 
108 mio. DKK. Disse nedskrivninger indgår i resultat af ophørte aktiviteter.

Specifikation af udskudt skat

2009 2010 2009 2010

Udskudt
skatte-

aktiv

Udskudt
skatte-

aktiv

Udskudt
skatte-

aktiv

Udskudt
skatte-

aktiv

Immaterielle anlægsaktiver 91 76
Materielle og finansielle anlægsaktiver 82 68 346 511
Kortfristede aktiver 6 14 147 303
Gæld, hensættelser mv. 32 33 646 678
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud 1.104 742
Ej aktiverede skatteaktiver vedrørende skattemæssige underskud -233 -109

120 115 2.101 2.201
Modregning inden for samme juridiske skatteenheder og jurisdiktioner -120 -115 -484 -525
Udskudte skatteaktiver 0 0 1.617 1.676

2009 2010 2009 2010

Udskudt
skatte-
passiv

Udskudt
skatte-
passiv

Udskudt
skatte-
passiv

Udskudt
skatte-
passiv

Immaterielle anlægsaktiver 62 52 1.460 1.512
Materielle og finansielle anlægsaktiver 8 395 467
Kortfristede aktiver 19 15 62 218
Gæld, hensættelser mv. 2 14 151 79
Udskudt skat vedrørende dansk sambeskatning 116 107 116 107

207 188 2.130 2.383

Modregning inden for samme juridiske skatteenheder og jurisdiktioner -120 -112 -484 -525
Udskudt skat 87 76 1.646 1.858

Af det indregnede skatteaktiv vedrørende fremførselsberettigede underskud på netto 633 mio. DKK (2009: 871 mio.) stammer en væsentlig del fra virksomheder, som har haft 

skattemæssige underskud i de seneste tre regnskabsår. Dette skatteaktiv forventes primært udnyttet ved højere fremtidige skattepligtige indkomster i de respektive virksom-
heder.

Skatteværdien af ikke-aktiverede fremførselsberettigede skattemæssige underskud udgør 109 mio. DKK (2009: 233 mio.). Dette beløb er ikke aktiveret, idet det ikke forventes

udnyttet.

Af moderselskabets udskudte skattepassiv på 76 mio. DKK (2009: 87 mio.), kan 107 mio. DKK (2009: 116 mio.) henføres til skat vedrørende tidligere års sambeskatning af uden-

landske dattervirksomheder.

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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21. Pensions- og sundhedsforpligtelser

Den væsentligste del af koncernens pensionsordninger er afdækket af pensionsselskaber og forsikringsselskaber (bidragsbaserede). En række udenlandske pensionsordninger

er dog ydelsesbaserede med forpligtelser, der kun er delvist eller ikke afdækkede. 

Det er koncernens overordnede politik, at pensionsordninger såvidt muligt er bidragsbaserede. I nogle lande, såsom USA, England, Tyskland, Holland og Norge, er der dog en

udpræget tradition for ydelsesbaserede ordninger. De uafdækkede ydelsesbaserede ordninger befinder sig primært i dattervirksomhederne Sauer-Danfoss Inc., Danfoss

Bauer GmbH og Danfoss Compressors GmbH. I disse selskaber er der uafdækkede ordninger på ca. 632 mio. DKK (2009: 572 mio.). Visse af ordningerne er under nedtrapning,

idet de kun reguleres og ikke får tilgang fra nye medarbejdere.

De afdækkede og delvist afdækkede ordninger befinder sig primært i USA, England, Tyskland, Holland og Norge. Alle væsentlige ydelsesbaserede ordninger er opgjort af

uafhængige aktuarer. 

mio. DKK

Koncernens forpligtelser vedrørende ydelsesbaserede pensions- og sundhedsordninger

2009 2010
Nutidsværdi af hensatte forpligtelser 2.489 2.758
Dagsværdi af ordningernes aktiver -1.357 -1.625

1.132 1.133
Ovennævnte forpligtelser er fordelt således i balancen:

Nettoaktiver vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger 2
Hensatte pensions- og sundhedsforpligtelser 1.134 1.133

Udvikling i nutidsværdi af ydelsesbaserede forpligtelser

2009 2010
Hensatte forpligtelser 1. januar 2.250 2.489
Valutakursreguleringer mv. 6 106
Omkostninger i året 38 36
Renteelement 134 140
Aktuarmæssige gevinster(-)/tab 194 132
Gevinst ved nedskæringer og indfrielser -17
Udbetalte ydelser fra koncernen -49 -57
Udbetalte ydelser fra aktiver tilknyttet ordningerne -92 -88
Overført fra anden lang gæld 25 8
Afgang ved salg af virksomheder mv. -8
Hensatte forpligtelser 31. december 2.489 2.758

Udvikling i dagsværdi af aktiver tilknyttet ordningerne

2009 2010
Aktiver 1. januar 1.153 1.357
Valutakursreguleringer mv. 14 71
Forventet afkast af ordningernes aktiver 88 97
Aktuarmæssige gevinster/tab(-) 83 54
Indbetalt af koncernen 71 129
Udbetalte ydelser -80 -87
Justeringer 28 4
Aktiver 31. december 1.357 1.625

Faktisk afkast af aktiverne i pensionsordningerne

2009 2010
Forventet afkast af ordningernes aktiver 88 97
Aktuarmæssige gevinster/tab(-) 83 54

171 151

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern
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21. Pensions- og sundhedsforpligtelser (fortsat)

mio. DKK

Omkostninger vedrørende ydelsesbaserede pensions- og sundhedsforpligtelser

2009 2010
Omkostninger i året 38 36
Renteelement 134 140
Forventet afkast af ordningernes aktiver -88 -97
Gevinst ved nedskæringer og indfrielser -17
Omkostningsført i resultatopgørelsen 67 79

Ydelsesbaserede sundhedsordninger

I de ovenstående specifikationer indgår ydelsesbaserede sundhedsordninger. Disse ordninger indgår alle i Sauer-Danfoss Inc. og vedrører visse medarbejdergrupper i USA.

Sauer-Danfoss Inc. har ret til at ændre og nedlukke disse planer i fremtiden. Udviklingen i sundhedsordningerne er specificeret nedenfor.

Udvikling i nutidsværdi af ydelsesbaserede sundhedsordninger

2009 2010
Hensatte forpligtelser 1. januar 217 228

Valutakursreguleringer mv. -3 18

Omkostninger i perioden 1 1

Renteelement 14 16

Medarbejdernes bidrag 3 3

Aktuarmæssige gevinster(-)/tab 33 54

Gevinst ved nedskæringer og indfrielser -15

Udbetalt -21 -23

Hensatte forpligtelser 31. december 228 297

2009 2010
Samlede udbetalinger kan specificeres således:

Betalt af koncernen -18 -20

Betalt af medarbejdere -3 -3

Samlede udbetalinger -21 -23

I opgørelsen over indregnede indtægter og omkostninger er indregnet følgende akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab(-) siden 1. januar 2005 direkte
over egenkapitalen

2009 2010
Danfoss virksomheder i alt -228 -307

Aktiver tilknyttet ordningerne sammensætter sig således:

2009 2009 2010 2010
Aktier og lignende værdipapirer 586 43% 956 59%
Obligationer 612 45% 626 38%
Andet 159 12% 43 3%

1.357 100% 1.625 100%

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern Koncern
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21. Pensions- og sundhedsforpligtelser (fortsat)

Væsentlige forudsætninger ved beregninger af pensions- og sundhedsforpligtelserne samt tilhørende omkostninger

2009 2009 2010 2010

Interval
Vægtet

gennemsnit Interval
Vægtet

gennemsnit

Diskonteringsrente 3,7-8,0% 5,7% 3,8-8,0% 5,3%
Forventet stigning i lønniveau 1,5-5,0% 3,6% 1,5-4,5% 3,4%
Forventet afkastprocent af pensionsordningernes aktiver 3,3-7,3% 7,0% 3,3-7,3% 6,9%

Forventet afkast på pensionsordningerne er baseret på beregninger fra eksterne aktuarer og fastlagt på grundlag af aktivernes sammensætning og generelle forventninger til

den økonomiske udvikling. 

Stigningen i sundhedsomkostningerne forventes at være 8% for 2010 (2009: 8%) og vil i årene 2011 til 2027 falde jævnt til et niveau på 4,5% (2009: 4,5%). Efter år 2027 forventes

stigningen af sundhedsomkostningerne at være 4,5% pr. år (2009: 4,5%). Ændres forudsætningen således, at niveauet for sundhedsomkostninger stiger eller falder med 1%

point, vil det medføre en ændring i forpligtelsen pr. 31. december 2010 på 28 mio. DKK, ved henholdsvis stigning og fald. Diskonteringsrenten er fastsat til 5,3% (2009: 6%).

Koncernen forventer at indbetale 110 mio. DKK til de ydelsesbaserede ordninger i 2011. I 2010 blev der indbetalt 129 mio. DKK.

Beløb for indeværende år og de foregående fire år for koncernens pensions- og sundhedforpligtelser er som følger

Koncern
2006 2007 2009 2010

Nutidsværdi af pensions- og sundhedsforpligtelser -1.178 -1.018 -2.489 -2.758

Dagsværdi af ordningernes aktiver 651 629 1.357 1.625

Over-/underdækning(-) -527 -389 -1.132 -1.133

Aktuarmæssige gevinster(-)/tab, forpligtelser 7 -121 194 132

Aktuarmæssige gevinster/tab(-), aktiver 36 -23 83 54

Nettoerfaringsændringer (reducerede nettoforpligtelser(-)) -29 -98 111 78

Koncern Koncern

189

2008

-2.250

1.153

-1.097

-112

-301
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22. Finansielle instrumenter

Finansielle risikofaktorer
Danfoss Koncernens lønsomhed og pengestrømme er udsat for finansielle risici bl.a. som følge af Danfoss' internationale forretningsprofil. Disse risici omfatter valutakurs-,
rente-, råvare-, kredit- og likviditetsrisiko. Risikostyringen har fokus på risikoafdækning og risikominimering, specielt med fokus på at reducere udsvingene i virksomhedens
pengestrømme og lønsomhed i lokal valuta inden for en 12-18 måneders horisont.

Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring og reduktion af de finan-
sielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering.

Vedrørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder, herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag, henvises til omtale under
note 3. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Valutarisiko
Valutarisikoen består af tre elementer:
1. Transaktionsrisikoen: Væsentlige konsoliderede risici samt 12 måneders forventede pengestrømme i fremmed valuta (ekskl. pengestrømme fra visse lande 
    med inkonvertible valutaer) afdækkes løbende.
2. Translationsrisikoen (omregningsrisikoen): Danfoss afdækker normalt ikke translationsrisici, idet disse ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte.
    Dog søges translationsrisici reduceret ved så vidt muligt at lånefinansiere i lokal valuta.
3. Økonomisk/strukturel risiko (strategisk risiko): Økonomisk, strukturel valutarisiko kan ikke effektivt afdækkes via finansielle instrumenter og er derfor ikke en 
    del af Danfoss' operationelle finansielle risikostyringsstrategi. Dog styres disse så vidt muligt på strategisk niveau, idet det tilstræbes at produkterne 
    produceres så tæt på kunden som muligt.

mio. DKK Isoleret fald
DKK/EUR 1% 10 18
DKK/USD 10% 1 -11
DKK/GBP 10% 1 9

Beløbene er opgjort på baggrund af kursen pr. 31. december 2010 og forventede nettopengestrømme i 2011 i fremmed valuta, herunder er der taget højde for de
indgåede finansielle instrumenter, som er indregnet pr. 31. december 2010.

Renterisiko
Koncernens renterisiko kan primært henføres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af både fastforrentede lån, lån med
variabel rente samt afledte renteprodukter. 

En stigning i renteniveauet på 1% point i forhold til balancedagens rente- og balanceniveau forventes isoleret set at have en negativ indvirkning på resultat før skat i 2011
på 27 mio. DKK (2010: 11 mio.). Beløbene er opgjort på baggrund af balancedagens rentebærende forpligtelser, med udgangspunkt i de lån, der har en variabel rente, dvs.
hvor der ikke er indgået afledte renteprodukter.

Råvarerisiko
Udviklingen i de globale råvarepriser kan påvirke koncernens indtjening. Som supplement til fastprisaftaler med leverandører, foretager Danfoss endvidere
risikoafdækning med finansielle instrumenter i forbindelse med dele af koncernens køb af visse metaller og elektricitet. Det er Danfoss' overordnede politik at sikre, at
signifikante råvarerisici reduceres via en kombination af risikoafdækning og aktiv pristilpasning. Råvareforbruget afdækkes minimum 6 måneder og maksimum 18
måneder frem i tiden, hvis disse vurderes at være væsentlige. 

Kreditrisiko
Koncernens kreditrisici stammer hovedsageligt fra tilgodehavender fra salg samt indeståender i pengeinstitutter (også kaldet modpartsrisiko). Yderligere information 
omkring kreditrisikoen på tilgodehavender fra salg fremgår af note 14. Tilgodehavender fra salg samt tilgodehavender hos dattervirksomheder. Det er Danfoss' 
politik at minimere risikoen for, at en eller flere af Danfoss' finansielle partnere ikke vil være i stand til at overholde sine forpligtelser. Denne situation søges imødegået ved
så vidt muligt kun at benytte solide regionale eller globale finansielle partnere, som har en kreditvurdering på minimum "A" i henhold til Standard & Poors' credit
rating-terminologi.

Likviditetsrisiko
Det er Danfoss' politik til enhver tid at sikre, at koncernen har et fornødent likviditetsberedskab til at kunne overholde sine forpligtelser og til at kunne finansiere sine
planlagte strategiske tiltag. Minimering af likviditetsrisikoen finder sted gennem en kombination af effektiv likviditetsstyring og -planlægning, etablering af uopsigelige
lånefaciliteter og ved at sikre, at likviditetsbeholdningen er likvid og tilgængelig. Det er Danfoss' finansieringspolitik at være kvalificeret til en "investment grade credit
rating" samt have en betydelig likviditetsreserve i form af ikke trukne, uopsigelige kreditfaciliteter. 

Ved udgangen af 2010 blev Danfoss' likviditetsberedskab i form af uopsigelige langfristede kreditfaciliteter opgjort til 6,0 mia. DKK (2009: 4,8 mia.), Hertil kommer likvide
midler og betydelige beløb i kortfristede kreditfaciliteter. Danfoss skønner at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt i forhold til aktuelle planer samt markedssituationen
generelt.

Lån og kreditfaciliteter med udløb i 2011 og 2012 er i løbet af året blevet adresseret via en kombination af betydeligt cash flow samt opnåelse af nye langfristede 
uopsigelige kreditfaciliteter. Danfoss har for nuværende intet refinansieringsbehov før 2013.

Forventet indvirkning 
på pengestrømme 

i 2010

Forventet indvirkning 
på pengestrømme 

i 2011
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

mio. DKK

Koncernens likvide beholdninger
Den væsentligste del af koncernens likvide beholdninger på 853 mio. DKK (2009: 616 mio.) er placeret på kortfristede anfordringskonti, hvor renten er under 1% p.a.

Kontraktlige betalinger vedrørende koncernens finansielle forpligtelser 

Koncern Koncern
2009 2010
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Ikke afledte finansielle forpligtelser:

Bankgæld 9.307 826 7.259 1.222 7.048 2.495 4.279 274
Realkredit 2.296 75 241 1.980 1.735 49 155 1.531
Medarbejderobligationer 71 2 37 32 69 2 67
Finansielle leasingforpligtelser 59 13 33 13 44 13 25 6
Leverandørgæld 2.157 2.157 3.084 3.084
Gæld til associerede/joint ventures 26 26 32 32

Afledte finansielle forpligtelser:

Afledte renteprodukter 413 133 278 2 230 99 131
Valuta terminsforretninger 15 15 73 73

14.344 3.247 7.848 3.249 12.315 5.847 4.657 1.811
Fratrukket rentedel -2.110 -829
Regnskabsmæssig værdi 12.234 11.486

 

*) Lånene forfalder til indfrielse jævnt over perioden.

Finansielle forpligtelser er indregnet således i balancen:
2009 2010

Langfristede forpligtelser 9.012 5.704
Kortfristede forpligtelser 3.222 5.782

12.234 11.486

Finansielle covenants (klausuler)

Der findes ingen finansielle covenants (klausuler) i Danfoss koncernens lånekontrakter.

Løbetid Løbetid

Koncern
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

mio. DKK

Kategorier af finansielle instrumenter

2009 2009 2010 2010

Regn-
skabs-

mæssig
værdi

Dags-
værdi

Regn-
skabs-

mæssig
værdi

Dags-
værdi

Andre kapitalandele 33 33 32 32

Finansielle aktiver disponible for salg 33 33 32 32

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af

indregnede aktiver og forpligtelser 3 3 31 31

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 12 12

Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter 15 15 31 31

Tilgodehavender fra salg 3.823 3.823 4.442 4.442

Andre tilgodehavender 841 841 995 995

Likvide beholdninger 616 616 853 853

Udlån og tilgodehavender 5.280 5.280 6.290 6.290

Værdipapirer 35 35 60 60

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 4 4 11 11

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 39 39 71 71

Rentebærende gæld 9.917 9.856 8.127 8.066

Leverandørgæld og anden gæld 4.505 4.505 5.645 5.645

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 14.422 14.361 13.772 13.711

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af

indregnede aktiver og forpligtelser 17 17 62 62

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 110 110 174 174

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 127 127 236 236

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 7 7 7 7

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 7 7 7 7
 
Afledte finansielle instrumenter værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap- og valutakurser.
Markedsværdien af den rentebærende gæld er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt koncernens
aktuelle lånerente for tilsvarende løbetider. Kortfristet variabelt forrentet gæld til banker er værdiansat til kurs 100. 

De anvendte metoder er uændrede sammenholdt med 2009.

Koncern Koncern
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

Afledte finansielle instrumenter pr. 31. december for koncernen

Koncern Koncern
2009 2010

Noterede 
priser

Observer-
bare input

Ikke 
observer-

bare input
Noterede 

priser
Observer-

bare input

Ikke 
observer-

bare input
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt

Finansielle aktiver:

Værdipapirer 35 33 68 60 60

Andre kapitalandele 32 32

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 
dagsværdien af indregnede aktiver og forpligtelser 3 3 31 31

Afledte finansielle instrumenter til sikring af
fremtidige pengestrømme 12 12

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 4 4 11 11
Finansielle aktiver i alt 35 19 33 87 71 31 32 134

Finansielle forpligtelser:

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 
dagsværdien af indregnede aktiver og forpligtelser 17 17 62 62

Afledte finansielle instrumenter til sikring af
fremtidige pengestrømme 110 110 174 174

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 7 7 7 7
Finansielle forpligtelser i alt 134 134 243 243
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

Afledte finansielle instrumenter pr. 31. december for koncernen

Koncern Koncern
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Terminsforretninger mv.:
USD salg 2.327 8 -15 23 920 -18 -13 -5
USD køb 186 10 3 7 204 -3 -3
CHF salg 172 -2 -1 -1 163 -11 -5 -6
CHF køb 52 1 1 10 1 1
GBP salg 308 3 3 269 2 -1 3
GBP køb 106 -1 -1 121 -1 -1
MXN salg 138 1 1
MXN køb 91
AUD salg 153 -16 -8 -8
NOK salg 110 -3 -2 -1
NOK køb 29
RUB salg 202 -8 -8
RUB køb 55 2 2
EUR salg 259 1 1
EUR køb 1.990 -13 -13
Andre valutaer salg 2.076 -40 -16 -24 690 -17 -9 -8
Andre valutaer køb 609 9 3 6 202 7 7

-12 -27 15 -76 -51 -25

Afledte renteprodukter -143 -21 -60 -62 -170 -19 -74 -77
Råvarekontrakter (salg) 15 -1 -1 72
Råvarekontrakter (køb) 77 10 1 9 72
Øvrige 11 11

Afledte finansielle instrumenter 
ultimo -146 -48 -36 -62 -235 -59 -99 -77

Ultimo 2010 var de samlede udskudte gevinster/tab(-) på kontrakter indregnet i egenkapitalen på  -176 mio. DKK (2009: -98 mio.).

Under note 17. Udvikling i egenkapital, specifikation af reserve for sikringstransaktioner, er den urealiserede nettoværdi opført efter skat af koncernens sikringstransaktioner

vedrørende cash flow. Reserven for sikringstransaktioner forventes frigivet til resultatopgørelsen i samme periode, som pengestrømme forfalder.

Valutaterminsforretninger anvendes til afdækning af fremtidig omsætning og fremtidigt indkøb af råvarer i fremmed valuta. Renteprodukter anvendes til at omlægge variabel

forrentede gældsforpligtelser til en fast rente.

Som følge af resultaterne af de foretagne effektivitetstests er der i 2010 omkostningsført 0 mio. DKK i resultatopgørelsen (2009: 17 mio. DKK).
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

mio. DKK

Moderselskabets udlån
Moderselskabets udlånsrente til dattervirksomheder har i 2010 typisk ligget i niveauet 9,2% p.a. (2009: 8,0%). 

Moderselskabets likvide beholdninger
Den væsentligste del af moderselskabets likvide beholdninger på 106 mio. DKK (2009: 9 mio.) er placeret på kortfristede anfordringskonti, hvor renten typisk er under 1% p.a.

Kontraktlige betalinger vedrørende moderselskabets finansielle forpligtelser

Moderselskab Moderselskab
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Ikke afledte finansielle forpligtelser:
Bankgæld 8.565 445 6.932 1.188 6.535 2.054 4.213 268
Realkredit 438 10 42 386 327 5 20 302
Medarbejderobligationer 71 2 37 32 69 2 67
Rentebærende gæld dattervirksomheder **) 2.028 2.028 2.991 2.991
Finansielle leasingforpligtelser 1 1
Leverandørgæld **) 670 670 682 682

Afledte finansielle forpligtelser:

Afledte renteprodukter 413 133 278 2 216 90 126
Valuta terminsforretninger 41 41 66 66

12.227 3.330 7.289 1.608 10.886 5.890 4.426 570
Fratrukket rentedel -1.287 -432
Regnskabsmæssig værdi 10.940 10.454

 
*) Lånene forfalder til indfrielse jævnt over perioden.
**) Udover rentebærende gæld på 2.991 mio. DKK (2009: 2.028 mio.) indeholder posten ''Gæld til dattervirksomheder" i balancen varegæld mv. på 230 mio. DKK (2009: 342 mio.).
       I alt 3.221 mio. DKK (2009: 2.370 mio.).

Finansielle forpligtelser er indregnet således i balancen:
2009 2010

Langfristede forpligtelser 7.871 4.596

Kortfristede forpligtelser 3.069 5.858

10.940 10.454

Lånets løbetid Lånets løbetid

Moderselskab
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

mio. DKK

Kategorier af finansielle instrumenter

2009 2009 2010 2010

Regn-
skabs-

mæssig
værdi

Dags-
værdi

Regn-
skabs-

mæssig
værdi

Dags-
værdi

Andre kapitalandele 2 2 2 2

Finansielle aktiver disponible for salg 2 2 2 2

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af

indregnede aktiver og forpligtelser -5 -5

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 7 7

Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter 2 2

Tilgodehavender fra salg 210 210 266 266

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 6.981 6.981 4.557 4.557

Andre tilgodehavender 155 155 152 152

Likvide beholdninger 9 9 106 106

Udlån og tilgodehavender 7.355 7.355 5.081 5.081

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 13 13 42 42

Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 13 13 42 42

Rentebærende gæld 8.111 8.050 6.546 6.484
Gæld til dattervirksomheder 2.370 2.370 3.221 3.221
Leverandørgæld og anden gæld 820 820 1.262 1.262

Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 11.301 11.240 11.029 10.967

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af dagsværdien af
indregnede aktiver og forpligtelser 16 16
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 85 85
Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 101 101

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 31 31 236 236

Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 31 31 236 236

Afledte finansielle instrumenter værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap- og valutakurser.
Markedsværdien af den rentebærende gæld er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt
koncernens aktuelle lånerente for tilsvarende løbetider. Kortfristet variabelt forrentet gæld til banker er værdiansat til kurs 100. 

De anvendte metoder er uændrede sammenholdt med 2009.

Moderselskab Moderselskab
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

Afledte finansielle instrumenter pr. 31. december for moderselskabet

Moderselskab Moderselskab
2009 2010

Noterede 
priser

Observer-
bare input

Ikke 
observer-

bare input
Noterede 

priser
Observer-

bare input

Ikke 
observer-

bare input

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt

Finansielle aktiver:

Andre kapitalandele 2 2 2 2

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 

dagsværdien af indregnede aktiver og forpligtelser -5 -5

Afledte finansielle instrumenter til sikring af

fremtidige pengestrømme 7 7

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 13 13 11 31 42

Finansielle aktiver i alt 15 2 17 11 31 2 44

Finansielle forpligtelser:

Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af 

dagsværdien af indregnede aktiver og forpligtelser 16 16

Afledte finansielle instrumenter til sikring af

fremtidige pengestrømme 85 85

Afledte finansielle instrumenter til økonomisk sikring 31 31 236 236

Finansielle forpligtelser i alt 132 132 236 236
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22. Finansielle instrumenter (fortsat)

Afledte finansielle instrumenter pr. 31. december for moderselskabet

Moderselskab Moderselskab
2009 2010
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Terminsforretninger mv.:
USD salg 2.221 5 -16 21 711 -12 -12
USD køb 125 10 3 7 107 -2 -2
CHF salg 172 -2 -1 -1 163 -11 -11
CHF køb 52 1 1 10 1 1
GBP salg 308 3 3 269 2 2
GBP køb 106 -1 -1 121 -1 -1
MXN salg 138 1 1
MXN køb 91
AUD salg 153 -16 -16
NOK salg 110 -3 -3
NOK køb 29
RUB salg 202 -8 -8
RUB køb 55 2 2
EUR salg 259 1 1
EUR køb 1.990 -13 -13
Andre valutaer salg 2076 -40 -15 -25 632 -21 -21
Andre valutaer køb 609 9 2 7 202 10 10

-15 -28 13 -70 -70

Afledte renteprodukter -140 -49 -46 -45 -170 -32 -66 -72
Råvarekontrakter (salg) 308 72
Råvarekontrakter (køb) 308 72
Øvrige 4 4 11 11

Afledte finansielle
instrumenter ultimo -151 -73 -33 -45 -229 -91 -66 -72

Ultimo 2010 var de samlede udskudte gevinster/tab(-) på kontrakter indregnet i egenkapitalen på -138 mio. DKK (2009: -78 mio.).

Under note 17. Udvikling i egenkapital, specifikation af reserve for sikringstransaktioner, er den urealiserede nettoværdi opført efter skat af moderselskabets sikringstran-

saktioner vedrørende cash flow. 
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23. Skyldig selskabsskat

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Skyldig/tilgodehavende(-) selskabsskat 1. januar 11 92 -54 48
Valutakursregulering mv. -1 1 -1
Betalt selskabsskat i året 25 -172 -222 -558
Regulering vedrørende tidligere år -2 -4 -8
Afgang ved salg af dattervirksomheder 3
Skat af årets skattepligtige indkomst 56 84 326 682
Skat vedrørende resultat af ophørte aktiviteter 1
Skyldig/tilgodehavende(-) selskabsskat 31. december 92 1 48 166
 

Selskabsskatten er indregnet således i balancen:

Aktiver 171 86
Passiver 92 1 219 252
 92 1 48 166

Moderselskab Koncern

24. Regulering for ikke-kontante driftsposter mv.

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Af- og nedskrivninger vedrørende fortsættende aktiviteter 304 267 2.785 1.789
Gevinst(-)/tab ved salg af anlægsaktiver og aktiviteter -9 63 74 25
Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures 37 -14
Finansielle indtægter -2.010 -825 -883 -107
Finansielle omkostninger 1.181 1.903 534 441
Øvrige, herunder hensættelser 146 -19 61 45

-388 1.389 2.608 2.179

Moderselskab Koncern

25. Ændring i driftskapital

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Ændring i varebeholdninger 78 -102 1.237 -1.034
Ændring i tilgodehavender 277 -464 908 -913
Ændring i leverandører og anden gæld -35 23 -5 1.139

320 -543 2.140 -808

 

Moderselskab Koncern
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26. Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter

mio. DKK
2009 2010 2009 2010

Erhvervelser Erhvervelser Afhændelser Afhændelser
Immaterielle anlægsaktiver, bortset fra goodwill -74 19
Materielle anlægsaktiver -16 6
Varebeholdninger -2 301
Tilgodehavender -1 603
Likvide beholdninger -1 73
Rentebærende gæld 2
Hensættelser herunder udskudt skat 16 -120
Leverandør- og anden gæld 1 -327
Overtagne nettoaktiver -75 555
Goodwill(-)/avance ved salg 20 -13 -24
Anskaffelsessum(-)/afståelsessum 20 -88 531
Heraf likvid beholdning 1 -73
Anskaffelsessum(-)/afståelsessum 20 -87 458

Anskaffelsessum(-)/afståelsessum erlagt således:
Kontant -893 -145 13
Mellemværende med sælger, primo 1.732 98
Mellemværende med sælger, ultimo -92 -40
Gevinst på forpligtelse ved genforhandling -654

Kursregulering og renteelement af mellemværende med sælger -73
Mellemværende med køber, primo -19 -19
Regulering af mellemværende med køber 12
Mellemværende med køber, ultimo 19 444
Aktier 8
 20 -87 458

Forskellen i mellemværende med sælger ultimo 2009 og primo 2010 skyldes en kursregulering på 6 mio. DKK.

Koncernen erhvervede i 2009 ikke nye virksomheder eller aktiviteter, og de foretagne reguleringer vedrører således primært den i 2009 fremrykkede indløsning af optionerne i

Sauer-Danfoss Inc. I 2010 har koncernen erhvervet og solgt enkelte selskaber og aktiviteter, ligesom der er sket udbetaling af earn-outs i året vedrørende tidligere opkøb. De

enkelte køb og salg er specificeret efterstående.

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter:

2010

Virksomhed Land

Resultat-
opgørelse 

konsolideret fra Ejerandel

Årlig 
omsætning 
mio. DKK *)

Antal med-
arbejdere

Anskaf-
felsessum 
mio. DKK

Danfoss Energy Products (Guiyang) Co., Ltd. Kina April 100% 8 106                 101                 

*) Urevideret omsætning i 2010, eller seneste regnskabsår forud for opkøbet.

Goodwill i forbindelse med købet af ovenstående vedrører primært værdi af medarbejderstabe, know-how og synenergier.
Yderligere oplysninger om tilhørsforhold til pengestrømsfrembringende enheder fremgår af note 11. Immaterielle anlægsaktiver.

Salg af dattervirksomheder og aktiviteter:

2010

Virksomhed Land

Resultat-
opgørelse 

konsolideret til Ejerandel

Årlig 
omsætning 
mio. DKK *)

Antal med-
arbejdere

Danfoss AquaZ A/S Danmark/USA Juli 51% 0 9
Danfoss Household Compressors Tyskland/Slovenien September 100% 1.488 2.938

Slovakiet/Kina
Danfoss Fumao Kina November 51% 7 41

*) Realiseret omsætning til eksterne kunder i 2009

Koncern Koncern
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26. Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter (fortsat)

Moderselskab

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Erhvervelser Erhvervelser Afhændelser Afhændelser

Immaterielle anlægsaktiver, bortset fra goodwill 17
Materielle anlægsaktiver 2
Kapitalandele i dattervirksomheder -1.032 -108 101 111
Varebeholdninger 6
Leverandør og anden gæld -2

Overtagne nettoaktiver -1.032 -108 101 134

Goodwill(-)/avance ved salg -29 -62
Anskaffelsessum(-)/afståelsessum -1.032 -108 72 72
 

Anskaffelsessum(-)/afståelsessum erlagt således:
Kontant -1.320 -120 76 81
Mellemværende med sælger, primo 1.533 12
Kursregulering og renteelement af mellemværende med 
sælger -55
Gevinst på forpligtelser ved genforhandling -654
Mellemværende med sælger, ultimo -12
Kapitalandele i dattervirksomheder -578
Mellemværende med dattervirksomheder 54
Mellemværende med køber, primo -22 -18
Regulering af mellemværende med køber 12
Mellemværende med køber, ultimo 18 -3
 -1.032 -108 72 72

Moderselskabets kapitalforhøjelser/erhvervelser af virksomheder og aktiviteter på -108 mio. DKK (2009: -1.032 mio.) vedrører primært kapitalforhøjelser og koncerninterne

overdragelser.

Moderselskabets afhændelser af virksomheder og aktiviteter på 72 mio. DKK (2009: 72 mio.) vedrører primært koncerninterne overdragelser.

Moderselskab Moderselskab
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27. Ophørte aktiviteter

For at sikre en øget fokus på kerneforretningen har Danfoss besluttet, at nogle aktiviteter skal igennem en strategisk revurdering med henblik på salg, indgåelse i joint ventures

eller andre former for alliancer. Det gælder blandt andet Danfoss Household Compressors, hvor der er indgået en aftale om salg til det tyske selskab AURELIUS. Handlen blev

endeligt gennemført den 5. november 2010.

På tidspunktet for offentliggørelsen af salget blev aktiver i Danfoss HouseHold Compressors nedskrevet til dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. 

Resultat og pengestrømme af den frasolgte aktivitet vises i alle perioder som særskilte poster i resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse.  

Hoved- og nøgletal for ophørte aktiviteter

mio. DKK

2009 2010
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.488 1.206

Omkostninger -2.074 -1.299

Nedskrivninger til dagsværdi fratrukket salgsomkostninger -733
Resultat før skat -586 -826
Skat af resultat -49 -3
Årets resultat af ophørte aktiviteter -635 -829

Pengestrømsopgørelse
Pengestrøm fra driftsaktivitet -137 -249
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -42 -63
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -8 -89
Pengestrøm i alt -187 -401

EPS - Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (aktier á 100 DKK) -62,2 -81,3
DEPS - Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter, udvandet (aktier á 100 DKK) -60,3 -78,0

Koncern

28. Køb(-)/salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån

mio. DKK

2009 2010 2009 2010
Salg af værdipapirer og øvrige kapitalandele 15 14
Køb af værdipapirer og øvrige kapitalandele -7 -49 -28

-7 15 -49 -14
Optagelse/nedbringelse af udlån -1.100 599 -57 39

-1.107 614 -106 25

Moderselskab Koncern
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29. Eventualforpligtelser, -aktiver samt sikkerhedsstillelser

mio. DKK

Sikkerhedsstillelser

2009 2010 2009 2010
Regnskabsmæssig værdi af grunde og bygninger, der er stillet til sikkerhed for gæld 25 23 1.073 858
Leasingaktiver der ligger til sikkerhed for leasinggæld 54 44

Gæld til kreditinstitutter mv. for hvilke der er stillet sikkerhed 1.324 1.319

I forbindelse med salg af virksomheder er der givet sædvanlige garantier og indeståender, der ikke skønnes at have betydning for koncernens finansielle stilling, udover hvad der

er indregnet og oplyst i årsrapporten.

Eventualforpligtelser
Den 17. februar 2009 kom repræsentanter for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence på uanmeldt besøg hos Danfoss i Nordborg, Flensborg og Torino.

Samtidig modtog to af Danfoss’ selskaber i USA en "federal grand jury subpoena" (en anmodning om informationer) fra US Department of Justice. Baggrunden herfor var en

mistanke om ulovlige prisaftaler og ulovlig udveksling af oplysninger mellem konkurrenter vedrørende husholdningskompressorer. De brasilianske konkurrencemyndigheder

har oplyst, at de har indledt en formel procedure på baggrund af lignende påståede ulovlige forhold. Konkurrencemyndighederne i Mexico, New Zealand og Chile har også

rettet henvendelse til Danfoss og udbedt sig information om husholdningskompressorer. Det kan ikke udelukkes, at også konkurrencemyndigheder i andre lande vil indlede

tilsvarende undersøgelser. Et antal gruppesøgsmål er anlagt i USA mod fabrikanter af især husholdningskompressorer. Danfoss selskaber hjemmehørende i USA er i den for-

bindelse blevet sagsøgt.  Alle gruppesøgsmål er konsolideret i ét søgsmål ved retten i Michigan. Sagsøgerne hævder at have lidt tab som følge af de påståede ulovlige prisaftaler

vedrørende især husholdningskompressorer, for hvilke de kræver erstatning. Et tilsvarende erstatningssøgsmål er anlagt i Canada. Danfoss samarbejder med myndighederne

om at klarlægge de påståede forhold. På baggrund af Danfoss' egne interne undersøgelser kan det ikke længere afvises, at medarbejdere uden topledelsens viden og i direkte

modstrid med Danfoss’ interne regler har deltaget i handlinger, som kan konstituere en overtrædelse af konkurrencelovgivningen i EU. Danfoss har i den forbindelse taget en

række forholdsregler og konsekvenser af disse forhold. Det kan således heller ikke på nuværende tidspunkt afvises, at de nævnte medarbejderes irregulære aktiviteter kan med-

føre en reaktion fra Europa-Kommissionen i forhold til Danfoss. Danfoss har dog ikke på nuværende tidspunkt kendskab til Europa-Kommissionens eller andre konkurrence-

myndigheders konklusioner. 

Herudover er koncernen part i enkelte tvister, søgsmål og retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil have væsentlig indvirkning på koncernens

finansielle stilling, udover hvad der er indregnet og oplyst om i årsrapporten.

Operationelle leasingforpligtelser (leasingomkostninger)

2009 2010 2009 2010
Leasingydelser under operationelle leasingkontrakter forfalder til betaling:

Bygninger:

Inden for 1 år 59 60 125 114
Mellem 1-5 år 226 218 396 410
Efter 5 år 102 94 474 511

Maskiner mv.:

Inden for 1 år 22 29 131 187
Mellem 1-5 år 18 26 182 347
Efter 5 år 24 44

Koncernen har omkostningsført 329 mio. DKK i operationelle leasingydelser i 2010 (2009: 334 mio.), primært vedrørende bygninger og maskiner. Der har ikke været

væsentlige betingede leasingydelser i 2010 og 2009.

Operationelle leasingrettigheder (leasingindtægter)

2009 2010 2009 2010
Leasingydelser under operationelle leasingkontrakter forfalder til indbetaling:
Inden for 1 år 56 58 12 18
Mellem 1-5 år 183 180 3 12
Efter 5 år 19 18

Koncernen har indtægtsført 25 mio. DKK i operationelle leasingydelser i 2010 (2009: 25 mio.), primært vedrørende bygninger.

De operationelle leasingsindtægter i moderselskabet vedrører primært udlejning af bygninger til datterselskaber.

Kontraktlige forpligtelser

Koncernen har forpligtet sig til at købe varelager og serviceydelser for 621 mio. DKK, hvoraf de 563 mio DKK vedrører 2011. Kontraktlige forpligtelser vedrørende service-

ydelser omfatter hovedsagligt forpligtelser i forbindelse med outsourcede aktiviteter.

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern

Moderselskab Koncern
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30. Nærtstående parter

Danfoss A/S’ nærtstående parter omfatter Bitten og Mads Clausens Fond, øvrige aktionærer med betydelige aktiebesiddelser jfr. note 16. Aktiekapital, datter-,

associerede og joint venture virksomheder samt bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i disse virksomheder. 

Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvor førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Bitten og Mads Clausens Fond, øvrige aktionærer samt søsterselskaber
Bitten og Mads Clausens Fond, som ejer 46,03% af aktierne i Danfoss A/S og kontrollerer 84,87% af stemmerettighederne, har bestemmende indflydelse.

I regnskabsåret har der været et begrænset antal transaktioner i form af serviceydelser og finansielle mellemværender med Bitten og Mads Clausens Fond, dennes øvrige

dattervirksomheder, herunder Danfoss Universe samt enkelte aktionærer i Clausen familien. De solgte serviceydelser er afregnet på markedsmæssige vilkår eller

omkostningsdækkende basis. Det samlede vederlag til Danfoss Koncernen overstiger ikke 25 mio. DKK (2009: 25 mio.). Cirka 92% af Danfoss A/S' udbytteudlodning kan

henføres til Bitten og Mads Clausens Fond samt aktionærer i Clausen familien. 

Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere
Der er i perioden ikke foretaget transaktioner med bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere ud over transaktioner som følge af ansættelsesforholdene bortset fra

følgende forhold: 

Koncernen har lejet en ejendom i Italien af formand i bestyrelsen Jørgen M. Clausen. Lejeaftalen løber til 2014. Lejen udgjorde i 2010 4 mio. DKK (2009: 4 mio.).  Koncernen

har i 2010 solgt sin andel af aktierne i datterselskabet Danfoss AquaZ A/S til en virksomhed ejet af Jørgen M. Clausen. Herudover har virksomheder, hvori Jørgen M. Clausen har 

betydelige ejerinteresser, solgt varer og tjenesteydelser for under 5 mio. DKK (2009: 5 mio.) til Danfoss Koncernen. Et selskab ejet af næstformand Hans Michael Jebsen har solgt

serviceydelser for under 1 mio. DKK i 2010 (2009: 0 mio.) til et af koncernens selskaber. Alle transaktioner er foregået på markedsmæssige vilkår.

For oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere se noterne 5. Omkostninger og andre driftsindtægter mv. Afsnit A. Personaleomkostninger

og 19. Aktieprogrammer.

Joint ventures og associerede virksomheder
Danfoss har ejerandele i en række joint ventures og associerede virksomheder. Hovedposterne vedrørende disse er nedenfor opført med de fulde værdier og ikke Danfoss'

forholdsmæssige ejerandele.

mio. DKK

Joint ventures:

2009 2010 2009 2010
Langfristede aktiver 274 290 276 292
Kortfristede aktiver 295 371 295 371
Aktiver i alt 569 661 571 663

Langfristede forpligtelser 79 80 79 80
Kortfristede forpligtelser 153 237 154 237
Forpligtelser i alt 232 317 233 317
Egenkapital 337 344 338 346

Nettoomsætning 468 889 469 889
Omkostninger 510 856 511 856
Nettoresultat -42 33 -42 33

Associerede virksomheder:

2009 2010
Aktiver i alt 35 44
Forpligtelser i alt 23 36
Egenkapital 12 8

Nettoomsætning 19 25
Omkostninger 76 42
Nettoresultat -57 -17

For yderligere oplysninger omkring joint ventures og associerede virksomheder henvises til  "Koncernens selskabsoversigt".

Moderselskab Koncern

Koncern
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30. Nærtstående parter (fortsat)

mio. DKK

Transaktioner med joint ventures og associerede virksomheder:

2009 2010 2009 2010
Salg af varer og serviceydelser 9 3 34 27
Køb af varer og tjenesteydelser 4 4 56 198

Udlån, tilgodehavender og forpligtelser vedrørende joint ventures og associerede virksomheder fremgår af særskilte poster i henholdsvis moderselskabets og koncernens

balance.

Udover ovenstående er transaktioner med joint ventures og associerede virksomheder beskrevet i noterne 6. Andre langfristede aktiver - kapitalandele,

7. Finansielle indtægter, 8. Finansielle omkostninger og 22. Finansielle instrumenter.

Transaktioner mellem moderselskab og dattervirksomheder:

2009 2010
Salg af varer og serviceydelser 4.879 6.022
Køb af varer og tjenesteydelser 2.051 2.159
Køb af anlægsaktiver 5 2
Salg af anlægsaktiver 42 19

Udover ovenstående er transaktioner med dattervirksomheder beskrevet i noterne 6. Andre langfristede aktiver - kapitalandele, 7. Finansielle indtægter,

8. Finansielle omkostninger og 22. Finansielle instrumenter.

Moderselskab Koncern

Moderselskab

31. Offentlige tilskud Passiver

Koncernen har i 2010 modtaget offentlige tilskud på 26 mio. DKK (2009: 22 mio.). Tilskuddene vedrører især forsknings- og udviklingsprojekter samt tilskud ved etablering af

arbejdspladser.

32. Efterfølgende begivenheder

Den 28. februar 2011 underskrev Danfoss og Altra Holdings Inc. en endelig aftale om overtagelse af i al væsentlighed samtlige Gearmotor-aktiver i Danfoss Bauer GmbH til

43,1 mio. EUR. Prisen, som skal betales ved handlens slutning, er afhængig af justeringer af arbejdskapitalen og andre forhold. Færdiggørelsen af handlen er underlagt de

sædvanlige betingelser, herunder modtagelse af myndighedsgodkendelser, og forventes at finde sted i løbet af andet kvartal af 2011.

Størrelsen af aktiver og forpligtelser vedrørende salg af Gearmotor-forretningen er uvæsentlig i forhold til forståelsen af årsregnskabet, hvorfor aktiver og passiver ikke er

reklassificeret til aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg, ligesom resultat og pengestrømme ikke vises som særskilte poster.

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE symbol ”WTS”) offentliggjorde 9. februar 2011, at selskabet har til hensigt at erhverve Danfoss Socla og den dertil hørende vandventil-

forretning fra Danfoss A/S. Den potentielle overtagelse forudsætter, at der underskrives en endelig købsaftale samt, at konkurrencemyndighederne godkender handelen. 

Den foreslåede pris forventes at ligge i omegnen af 115 til 120 mio. EUR. 

Ledelsen vurderer fortsat det er usikkert, at salget vedrørende vandventil-forretningen gennemføres inden for 1 år, hvorfor aktiver og passiver ikke er reklassificeret til aktiver 

bestemt for salg og forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg, ligesom resultat og pengestrømme ikke vises som særskilte poster.

Der er ikke efter balancedagen konstateret andre væsentlige hændelser, der vil påvirke koncernens økonomiske stilling, udover hvad der er indregnet og oplyst i årsrapporten.



119

33. Ny regnskabsregulering

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der ikke er obligatoriske for Danfoss A/S ved 

udarbejdelsen af årsrapporten for 2010:

IFRS 9

Amendment to IFRIC 14

Amendment to IFRIC 19

Revised IAS 24

Amendment to IFRS 1

Amendment to IFRS 7

Amendment to IAS 32

Improvements to IFRS (May 2010)

Amendments to IAS 12

IFRS 9 samt amendments til IFRS1, IFRS 7 og IAS 12 er endnu ikke godkendt af EU.

De standarder og fortolkningsbidrag, der godkendes med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende ikrafttrædelsesdatoer fra IASB, førtidsimplementeres, så

implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2011 eller senere. Ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag

forventes at få væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen for Danfoss A/S.
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KONCERNENS SELSKABSOVERSIGT

Koncernens  
selskabsoversigt
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Koncernens  
selskabsoversigt

Pr. 31. december 2010

Selskaberne er ejet 100% af Danfoss, med mindre 

andet er anført efter selskabets navn. Sauer-Danfoss 

selskaber er markeret med blå, og er ejet 100% af 

Sauer-Danfoss, med mindre andet er anført efter 

selskabets navn.

EUROPA

Belgien

Danfoss Socla Benelux S.P.R.L., Bruxelles

N.V. Danfoss S.A., Groot-Bijgaarden

Sauer-Danfoss bvba, Bruxelles

Bulgarien

Danfoss EOOD, Sofia

Danmark

AqSep A/S – 29,17% (associeret)

Danfoss A/S, Nordborg (moderselskab)

Danfoss Captive Reinsurance A/S, Nordborg

Danfoss Compressor Holding A/S, Nordborg

Danfoss Distribution Services A/S, Rødekro

Danfoss Drives A/S, Gråsten

Danfoss Ejendomsselskab A/S, Nordborg

Danfoss Global Sales A/S, Nordborg

Danfoss International A/S, Nordborg

Danfoss IXA A/S, Vejle – 35% (associeret)

Danfoss Murmann Holding A/S, Nordborg

Danfoss Polypower A/S, Nordborg

Danfoss Redan A/S, Hinnerup

Danfoss Semco A/S, Odense – 60%

Danfoss Solutions A/S, Kolding

Danfoss Development A/S, Nordborg

Danfoss Global Sales A/S, Nordborg

Flexucell ApS, Østervrå – 50% (joint venture)

Gemina Ejendomsselskab A/S, Sunds

Gemina Termix Production A/S, Sunds

Issab Holding ApS, Nordborg

Tantaline A/S, Nordborg – 20% (associeret selskab)

Sauer-Danfoss ApS, Nordborg

Sauer-Danfoss Holding Aps, Nordborg

Estland

Danfoss AS, Tallinn

Proekspert AS, Tallinn – 75,20%

Finland

Oy Danfoss Ab, Leppävirta

Thermia Partners Oy, Masala – 60%

Oy Sauer-Danfoss Ab, Espoo

Frankrig

Avenir Energie, Valence

Danfoss Commercial

Compressors S.A., Trevoux

Danfoss Desbordes, Villeurbanne

Danfoss France Holding S.C., Trappes

Danfoss S.a.r.l., Trappes

Danfoss Socla S.A.S., Virey Le Grand

Valpes S.a.r.l., Moirans

Sauer-Danfoss SAS, Dammarie-lès-Lys

Grækenland

Danfoss E.P.E (in liquidation)., Moschato

Holland

Danfoss B.V., Schiedam

Danfoss Energie Systemen B.V., CJ Houten

Danfoss Holding B.V., Schiedam

Danfoss Turbocor

Compressors B.V., Amsterdam

– 50% (joint venture)

Sauer-Danfoss B.V., Gouda

Irland

Danfoss Ireland Ltd., Dublin

DEVI-HEAT Limited, Dublin

Island

Danfoss hf., Reykjavik

Italien

Danfoss Socla Italia S.r.l., Milano

Danfoss S.r.l., Torino

Danfoss Electronics spa, San Vendemiano

Sauer-Danfoss S.r.l., Reggio Emilia

Kroatien

Danfoss d.o.o., Zagreb

Letland

SIA Danfoss, Riga

Litauen

Danfoss UAB, Vilnius

Norge

Danfoss AS, Skui, Oslo

Sauer-Danfoss AS, Skui, Oslo

Polen

Danfoss LPM Sp.z.o.o., Chwaszczyno

Danfoss Saginomiya Sp.z.o.o., Grodzisk

Mazowiecki – 50% (joint venture)

Danfoss Sp.z.o.o., Grodzisk Mazowiecki

Elektronika S.A., Gdynia – 50% (joint venture)

Sauer-Danfoss Sp. z o.o., Wroclaw

Portugal

Danfoss (Portugal), Lda., Carnaxide

Rumænien

Danfoss s.r.l., Bukarest

Danfoss District Heating S.r.l., Bukarest

Rusland

Danfoss Dzerzhinsk LLC, Nizhny Novgorod

OOO Danfoss, Istra

OOO Gruppa LPM, St. Petersborg

ZAO Danfoss, Moskva

ZAO Ridan, Nizhny Novgorod

Sauer-Danfoss LLC, Moscow

Schweiz

Danfoss AG, Frenkendorf

Serbien

Danfoss d.o.o., Belgrade

Slovakiet

Danfoss spol. S.r.o., Zlaté Moravce

Sauer-Danfoss a.s. Povazska Bystrica

Slovenien

Danfoss d.o.o., Ljubljana

Danfoss Trata d.o.o., Ljubljana – 99,35% 

Spanien

Danfoss S.A., Madrid

Danfoss Socla Iberica S.A., Madrid

Sauer-Danfoss S.A., Madrid

Storbritannien

Danfoss Heat Pumps UK Ltd.,South Yorkshire

Danfoss Holding UK Limited, Denham

Danfoss Limited, Denham

Danfoss Randall Limited, Bedford

Senstronics Holding Ltd., London

– 50% (joint venture)

Sauer-Danfoss Ltd., Swindon



122

Sverige

Danfoss AB, Linköbing

Danfoss District Heating AB, Göteborg

EP Technology AB, Malmö

Thermia Värme AB, Arvika

Sauer-Danfoss AB, Älmhult

Tjekkiet

Danfoss s.r.o., Prag

Tyrkiet

Danfoss Otomasyon ve

Urunleri Tic Ltd., Istanbul

Tyskland

Bar GmbH, Dattenberg

Danfoss Bauer GmbH, Esslingen

Danfoss Flensburg GmbH, Flensborg

Danfoss GmbH, Offenbach/Main

Danfoss Silicon Power GmbH, Slesvig

Danfoss Socla GmbH, Rheinbach

Danfoss Werk Offenbach GmbH,

Offenbach/Main

Promeos GmbH, Erlangen 

– 23,05% (associeret selskab)

Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG, Neumünster

Sauer-Danfoss Informatic GmbH, Neumünster

Sauer-Danfoss GmbH, Neumünster

Ukraine

Danfoss T.o.v., Kiev

Ungarn

Danfoss Ktf., Budapest

Østrig

Danfoss Gesellschaft m.b.H., Guntramsdorf

NORDAMERIKA

Canada

Danfoss Inc., Mississauga, Ontario

Turbocor Inc., Dorval – 50% (joint venture)

Mexico

Danfoss Industries S.A.

de C.V., Apodaca, Monterrey

Danfoss S.A. de C.V., Monterrey

USA

Aztec Energy Partners, Atlanta, Georgia

Danfoss Acquisitions, Inc., Vilmington

Danfoss LLC, Baltimore, Maryland

Danfoss Holding, Inc.,

Lawrenceville, Georgia

Danfoss Chatleff LLC, Austin, Texas

Danfoss Flomatic Corporation,

Glenn Falls, New York

Danfoss Hago Inc., Newark, New Jersey

Danfoss Turbocor Compressors, Inc.,

Tallahassee, Florida – 50% (joint venture)

Danfoss Scroll Technologies LLC, 

Arkadelphia, Arkansas

Danfoss Sea Recovery Corporation,

Los Angeles, California

Powerlynx, Inc.

Hydro-Gear Inc., Sullivan, Illinois – 60%

Hydro-Gear Limited Partnership, 

Sullivan, Illinois – 60%

Sauer-Danfoss (US) Company, Ames, Iowa

Sauer-Danfoss Inc., Lincolnshire, Illinois

SYDAMERIKA

Argentina

Danfoss S.A., Buenos Aires

Brasilien

Danfoss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,

São Paulo

Sauer-Danfoss Hidraulica Mobil Ltda, Caxias do Sul

Sauer-Danfoss Ltda., Sao Paulo

Chile

Danfoss Industries Ltda., Santiago

Colombia

Danfoss S.A., Santiago de Cali

Venezuela

Danfoss S.A., Valencia

AFRIKA

Sydafrika

Danfoss (Pty) Ltd., Rivonia, Johannesborg

Elsmark Investment Holdings (Proprietary) 

Limited, Johannesburg

Elsmark South Africa (Proprietary) Limited, 

Johannesburg

 

Namibien

Elsmark (Namibia)

Commercial Wholesalers

(Proprietary) Limited

 

ASIEN

Filipinerne

Danfoss Inc., Manila

Forenede Arabiske Emirater

Danfoss FZCO, Dubai – 95%

Indien

Danfoss Industries Pvt. Limited, Chennai

Sauer-Danfoss India Pvt. Ltd., Pune

Japan

Daikin-Sauer-Danfoss Manufacturing LTD,, 

Osaka – 45% 

Sauer-Danfoss-Daikin LTD., Kobe – 65%

Kazakhstan

Danfoss LLP, Almaty

Kina

Danfoss Anshan Controls Co. Ltd., Anshan

Danfoss Energy Products (Guiyang) Co., Ltd. 

Danfoss (Shanghai) Automatic

Controls Co. Ltd., Shanghai

Danfoss (Tianjin) Limited, Tianjin

Danfoss Industries Limited, Hong Kong

Zheijang Holip Electronic

Technology Co. Ltd., Zheijang
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Danfoss Plate Heat Exchanger, Hangzhou

Danfoss Sanhua (Hangzhou) Micro Channel

Heat Exchanger Co., Ltd. – 50%

Sauer-Danfoss Hydrostatic Transmission Co. Ltd., 

Shanghai – 65%

Sauer-Danfoss (Shanghai) Co. Ltd.,Shanghai

Sauer-Danfoss-Daikin Mobile Hydraulics

(Shanghai) Co., Ltd., Shanghai – 65%

Tau Energy Holdings (HK) Limited

Malaysia

Danfoss Industries Sdn Bhd, Selangor

Singapore

Danfoss Industries Pte. Ltd., Singapore

Sauer-Danfoss Pte. Ltd. Singapore – 65%

Sydkorea

Danfoss Ltd., Seoul

Sauer-Danfoss-Daikin LTD., Seoul – 65%

Taiwan

Danfoss Co. Ltd., Tapei

Thailand

Danfoss (Thailand) Co. Ltd., Bangkok

AUSTRALIEN

Australien

Danfoss (Australia) Pty. Ltd., Melbourne

Sauer-Danfoss-Daikin Pty. Ltd. – 65%

New Zealand

Danfoss (New Zealand) Ltd., Auckland
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Regnskab og noter for  
Corporate Citizenship
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 Verifikationserklæring for Corporate Citizenship

Indledning

Ledelsen i Danfoss (Selskabet) har bedt Det Norske Veritas AS (DNV) om at 

foretage en verifikation af Selskabets rapportering på Corporate Citizenship 

for 2010 (Rapporten), som den præsenteres i henholdsvis Årsrapporten og  

på Selskabets hjemmeside.

Danfoss er ansvarlig for indsamling, analyse, sammenlægning og præsen-

tation af oplysningerne i Rapporten. I forbindelse med denne verifikation er 

DNV kun ansvarlig over for Danfoss’ ledelse og kun i overensstemmelse med 

de betingelser, der er aftalt med Selskabet. Denne erklæring er tilsigtet 

Danfoss’ ledelse og interressenter.

Verifikationserklæringens Omfang

DNV aftalte med Danfoss, at vores arbejde omfatter følgende elementer:

•	 Verifikation	af	tekst	og	data	vedrørende	Corporate	Citizenship	i	Rappor-

ten, der dækker Danfoss’ globale aktiviteter fra 1. januar til 31. december 

2010, inklusiv GRI tabellen.

•	 Evaluering	af	de	underliggende	processer	for	indsamling	og	analyse	af	

data fra produktionsenhederne og konsolideringen på koncernniveau.

•	 Oplysninger	vedrørende	Sauer-Danfoss	er	ikke	omfattet	af	verificeringen.

•	 Vi	foretog	ikke	interviews	med	eksterne	interessenter.

•	 Verifikationen	blev	foretaget	på	Danfoss	hovedkontor	i	Danmark	samt	

hos fire produktionsenheder: Danfoss Sp. z.o.o, (Grodzisk, Polen),  

Danfoss ZAO (Moskva, Rusland), Danfoss Industries (Monterrey, Mexico) 

og Danfoss Comfort Controls (Silkeborg, Denmark), i februar 2011.

Verifikationsmetode

DNV planlagde og udførte opgaven i overensstemmelse med DNV’s regelsæt 

for verifikation af bæredygtighedsrapportering1). Vi gennemgik mekanismerne 

for implementering af Selskabets politikker på diverse emner indenfor Corpo- 

rate Citizenship (inklusiv miljø, arbejdsmiljø, medarbejdere, leverandører, og 

forretningsetik) og udfordrede de relaterede erklæringer og data i Rapporten. 

Vi vurderede robustheden af de underliggende datastyrings-systemer, 

informationsstrømme og interne kontrolprocesser. For at spore hovedtal op 

gennem rapporteringssystemet gennemførte vi ovennævnte fabriksbesøg og 

foretog stikprøvekontrol af data kvalitet fra fem yderligere globale produktions- 

enheder, udvalgt på basis af en risikovurdering. Endelig vurderede vi hvorvidt 

Rapporten imødekommer seks principper: Væsentlig-hed, Involvering af 

Interessenter, Lydhørhed, Fuldstændighed, Pålidelighed og Neutralitet. Vore 

konklusioner er baseret på interviews med 43 medarbejdere i forskellige 

funktioner (inklusiv topledelsen) og gennemgang af relevant dokumentation 

og værktøjer.

Konklusioner

Efter DNV’s opfattelse tegner Corporate Citizenship rapporteringen for 2010 

et retvisende og troværdigt billede af Selskabets aktiviteter. Rapporten 

formidler på faktuel vis Danfoss’ aktiviteter på de områder, der er væsentlige 

for Selskabet og på en måde, der vil hjælpe interessenter til at træffe 

informerede beslutninger om Selskabets resultater og overordnede styring  

af samfundsansvar. DNV har vurderet Rapportens overholdelse af følgende 

principper som enten ’God’, ’Tilfredsstillende’ eller ’Behov for forbedring’:

Væsentlighed: God. Danfoss fortsætter med at udbrede og styrke sin over-

vågenhed af Selskabets væsentlige risici omkring Corporate Citizenship, og 

arbejder systematisk på koncernniveau med at kortlægge vigtige områder, 

bl.a. i henhold til ISO26000. Selskabets væsentligste påvirkninger og 

resultater er behandlet i Rapporten, sammen med tilsagn om handling 

fremover.

Fuldstændighed: Tilfredsstillende. Indenfor det omfang og den afgrænsning 

Danfoss har defineret for dets rapportering mener vi ikke, at Rapporten 

udelader vigtig information, der kunne væsentligt påvirke interessenters 

vurdering af hvorvidt Selskabet håndterer sine sociale og miljømæssige 

indvirkninger	på	en	ansvarlig	måde.	Udeladelsen	af	Sauer-Danfoss,	på	trods	

af Danfoss’ aktiemajoritet, er forklaret.

Pålidelighed: Tilfredsstillende. Danfoss udviser generelt god intern styring og 

sporbarhed af data, baseret på dokumenteret regnskabspraksis og effektive 

interne kontrol procedurer på koncernniveau. Hos enkelte produktionsen-

heder fandt vi at visse interne kontrolprocesser var mindre effektive. Men  

fra vores gennemgang af data og underliggende bevismateriale er det  

vores opfattelse, at de miljømæssige og sociale data i Rapporten er opgjort  

i overenstemmelse med Selskabets regnskabspraksis og er pålidelige. 

 VERIFIKATIONSERKLÆRING

1) www.dnv.com/services/assessment/corporate_responsibility/services_solutions/sustainabilityreporting
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For Det Norske Veritas AS
København, 4 marts 2011

Dr Helena Barton  Jens Peter Høiseth 
Lead Verifier   Key Customer Manager 

Involvering af Interessenter: Tilfredsstillende. 

Danfoss opretholder en aktiv dialog mellem 

medarbejdere og ledere, både lokalt og hos 

koncernledelsen, og sørger derigennem for at 

forstå og imødekomme interne interessenters 

forventninger til Corporate Citizenship. Selska-

bet engagerer også eksterne interessenter i for- 

skellige regi omkring emnet og indarbejder  

i rimelig grad deres tilbagemeldinger i arbejdet 

med samfunds-ansvar og i rapporteringen. 

Lydhørhed: God. Danfoss arbejder målrettet med 

at tænke principper for bæredygtighed ind i både 

små og store forretningsbeslutninger, og Rappor- 

ten afspejler Selskabets indsats på de væsentligste 

udfordringer. Kompetent styring af arbejdsmiljøet 

og god dialog mellem medarbejdere og ledelse er 

med til at sikre ansvarlig og effektiv håndtering  

af svære lokale situationer (såsom afskedigelser). 

Selskabets indførsel af stærkere systematik og 

træning omkring anti-korruption og leverandør-

styring har styrket kompetencen hos lokale  

produktionsenheder til at håndtere risici, især  

i højrisiko lande.

Neutralitet: God. Danfoss’ rapportering er balan-

ceret og ærlig i sin fremlægning af resultaterne  

for 2010. Positive og negative resultater er 

præsenteret sammen med tilsagn om fremtidige 

forbedringer.

Forbedringsmuligheder

Det følgende er et uddrag af DNVs observationer 

og forslag til forbedring, som er meddelt Danfoss’ 

ledelse. 

•	 Foretag	en	omfattende	kortlægning	af	interes- 

senter – både for koncernen og for lokale 

produktionsenheder – der understøtter en  

systematisk tilgang til involvering af interes-

senter og indarbejdelse af resultaterne deraf  

i fremtidig rapportering.

•	 Fortsæt	indsatsen	omkring	forbedring	af	

interne revisionsprocesser hos lokale produk-

tionsenheder for at styrke pålideligheden af 

data fremover.

•	 Undersøg	hvordan	Sauer-Danfoss’	styring	af	

dets miljømæssige og sociale påvirkninger 

gradvis kan integreres i rapporteringen for at  

sikre den mest fuldstændige fremstilling af de 

Corporate Citizenship aktiviteter der foretages 

under Danfoss’ navn.

 

DNV’s Kompetence og Uafhængighed

DNV leverer ydelser indenfor håndtering af bære- 

dygtighedsrisici gennem kvalificerede specialister 

på verdensplan. Bortset fra nærværende verifika-

tionserklæring har DNV ikke været involveret  

i forberedelsen af hverken udsagn eller data med- 

taget i Rapporten. DNV er fuldstændig upartisk 

overfor interessenter, der er blevet interviewet 

i løbet af verifikationsprocessen.
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Anvendt regnskabspraksis for
Corporate Citizenship

Regnskabsprincipper 

De overordnede principper for udarbejdelsen er væsentlighed, relevans og 

gennemsigtighed.

Afgrænsninger

Corporate Citizenship rapportens afsnit om social ansvarlighed indeholder  

data om følgende områder: 

•	 Arbejdsmiljø

•	 Arbejdsforhold

•	 Anti-korruption

•	 Forhold	i	leverandørkæden

•	 Lokalsamfundet

•	 Produkter

•	 Vores	medarbejdere

•	 Virksomheden	i	markedet

•	 Klimaforandringer

•	 Miljøforhold

Emnerne retten til privatliv (blandt andet brugen af helbredstest), børnearbejde, 

unge i arbejde, organisationsfrihed, brug af fængslet arbejdskraft, diskrimina-

tion, klager til og fra de lokalsamfund Danfoss opererer i, medarbejderantal 

fordelt på region, type, køn og alder, medarbejderomsætning fordelt på alder, 

anciennitet, type, køn og region, medarbejdersamtaler samt lederes nationale 

oprindelse findes i GRI tabellen.

CSR-delen af Corporate Citizenship rapporten omfatter alle selskaber (både 

produktions- og salgsselskaber) hvor Danfoss har haft aktiemajoriteten  

i hele 2010. 

Miljø-delen af Corporate Citizenship rapporten omfatter alle de fabrikker,  

hvor Danfoss har haft aktiemajoriteten i hele 2010.

Selskaber, der er købt i 2010 vil først optræde i Corporate Citizenship 

rapporten for 2011.

Alle data er eksklusiv Sauer-Danfoss.

Indsamling af data

CSR 

Data til CSR-delen af Danfoss’ Corporate Citizenship rapport indsamles gennem 

fem kanaler: 

•	 En	årlig	elektronisk	spørgeskemaundersøgelse	(CSR	survey)	til	alle	

koncernens fabrikker og salgsselskaber. 

•	 En	årlig	elektronisk	spørgeskemaundersøgelse	(People	Manager	Survey)	 

til alle ledere med personaleansvar. Danfoss CSR-survey og People Manager 

-survey er udarbejdet i SurveyXact, der er udviklet af Rambøll Manage-

ment. Respondenterne oprettes i SurveyXact med alle relevante oplys-

ninger som land, virksomhedskode, e-mail adresse.

•	 Fabriksbesøg,	hvor	der	opsamles	data	til	årsrapporten	gennem	observa-

tion, interview og dialog. 

•	 Leverandørdata	opsamles	i	SCoCIS	II	(Supplier	CoC	Information	System	II),	

en database, der vedligeholdes af Global Procurement. 

•	 Data	om	leverandørforhold	indsamles	desuden	fra	Danfoss’	indkøbere,	der	

spørges om deres erfaringer med arbejdet i leverandørkæden. 

HR 

Data til HR-delen af Danfoss’ Corporate Citizenship rapport indsamles gen- 

nem personaleadministrationssystemet HR-SAP, hvor oplysninger om 

medarbejderne er registreret.

Miljø

En gang årligt indsamles data om alle fabrikkers miljøforhold, råvarer, energi, 

vand og potentielt skadelige stoffer samt data om spildevand, tungmetaller, 

og affald gennem Hyperion Financial Management (HFM), der samtidig er 

fabrikkernes redskab til finansiel rapportering.

Fabrikkerne skal desuden informere om antallet og arten af ulykker samt 

angive, om de har overskredet vilkår i deres miljøgodkendelse eller andre 

aftaler med miljømyndighederne.

Regler og guidelines

CSR og HR

Danfoss har siden 2003 gennemført en årlig undersøgelse (CSR survey) om 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik og anti-korrup-

tion hos alle koncernens fabrikker og salgsselskaber. 

I 2009 gennemførte Danfoss for første gang også en undersøgelse (People 

Manager Survey) blandt alle ledere med personaleansvar med fokus på 

virksomhedsetik og overholdelse af konkurrencelovgivningen. 

Resultaterne fra CSR survey forelægges respondenterne og direktionen i en 

intern rapport. Direktionen modtager ligeledes afrapportering af resultaterne 

fra People Manager Survey. Hvis der findes kritiske forhold, indledes en dialog 

med de pågældende selskaber, så forholdene kan rettes op. 

De fleste resultater fra CSR survey’et samt People Manager Survey’et indgår  

i Danfoss’ Corporate Citizenship rapport, der offentliggøres som et led i virk- 

somhedens bestræbelser på at skabe gennemsigtighed om Danfoss’ 

aktiviteter og resultater. Enkelte resultater af CSR survey’et samt People 

Manager Survey’et indgår kun i den interne rapport. 

Danfoss anvender retningslinjerne i GRI, Global Reporting Initiative, til at sikre 

gennemsigtighed og fuldstændighed i rapporteringen af vores resultater på 

HR, CSR og miljø. Disse retningslinjer er frivillige for organisationer, når der 

rapporteres om økonomiske, miljømæssige og sociale dimensioner af 

organisationernes aktiviteter. 

I GRI tabellen findes en oversigt over de indikatorer, der er medtaget  

 



129

i Corporate Citizenship rapporten. Regnskabspraksis for disse indikatorer er 

dokumenteret.

Danfoss er som underskriver af FN’s Global Compact forpligtet til at lave en 

årlig CoP (Communication on Progress) til FN, hvor der redegøres for arbejdet 

med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og anti- 

korruption.

Grundlaget for indrapportering af CSR data findes i to Danfoss standarder: 

Den ene, Corporate Environmental Reporting (koncernstandard 500B0806), 

fastlægger de overordnede retningslinjer for indrapportering af data. Den 

anden, Danfoss Headcount Definition (koncernstandard 500B1146) fastlæg-

ger sammen med Work Instructions and guidelines for HR-SAP Administrators 

definitioner mv. for HR data.

Miljø

På fabrikkerne er de væsentligste data indsamlet i overensstemmelse med 

procedurer	i	miljøledelsessystemerne.	Udviklingen	af	disse	data	overvåges	

løbende. 

Grundlaget for indrapportering af data til koncernmiljøregnskabet findes i to 

Danfoss standarder: Den ene, Corporate Citizenship Reporting (koncernstand-

ard 500B0806), fastlægger de overordnede retningslinjer for indrapportering 

af data. 

Den anden, miljørapportering (koncernstandard 500B0734), angiver præcise 

retningslinjer for indrapportering af råvarer, hjælpematerialer og potentielt 

skadelige stoffer. Ligeledes angiver sidstnævnte standard, hvad fabrikkerne 

skal gøre for at sikre sig mod dobbeltrapportering af forbrug ved intern 

samhandel med andre fabrikker, samt hvad de skal gøre for at være sikre på  

at få alle relevante data med i rapporteringen. 

For at støtte fabrikkerne i deres arbejde med at fremskaffe valide data til 

miljøregnskabet, holdes der efter behov kurser i koncernmiljørapportering,  

og der undervises i emnet ved fabriksbesøg.

I alt skal fabrikkerne rapportere på 85 forskellige parametre via Hyperion 

Financial Management (HFM), der også anvendes til rapportering af finansielle 

tal i koncernen. For at sikre, at der sker en ensartet, valid rapportering af data, 

er der udarbejdet omfattende vejledninger og hjælpetekster til hvert enkelt 

parameter. 

Databehandling og validering

CSR og HR

Der foretages validering af data umiddelbart efter udløbet af tidsfristen for 

besvarelse af de to survey’s. Respondenter, der har afgivet kontroversielle, 

tvivlsomme eller selv-modsigende svar kontaktes så eventuelle misforståelser 

eller fejl kan rettes eller forklares. Hvis der er brug for supplerende forklaringer 

til brug for Corporate Citizenship rapporten eller til den interne afrapporte-

ring, anmodes de pågældende respondenter om yderligere information. 

 

De indsamlede data analyseres ved hjælp af regneark og danner grundlag for 

rapportering af resultatet af undersøgelsen. 

HR data valideres i HR organisationen efter fastlagte retningslinjer.

CSR survey og People Manager survey 

CSR survey 2010 er sendt ud til 108 kontaktpersoner i form af presidents/

general managers, som skal svare på vegne af alle fabrikker og selskaber  

i koncernen. 

104 af de 108 respondenter har svaret, hvilket giver en responsrate på 96,3% 

Svarene dækker 98,4% af koncernens 17.373 medarbejdere. 

People Manager survey er i 2010 udsendt til 2040 ledere med personalean-

svar. 1888 ledere har svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent  

på 91,8%.

Leverandørkæden

For at sikre en systematisk tilgang til leverandørstyring, hvor de mest 

risikofyldte leverandørforhold undersøges først, er Danfoss’ leverandører 

inddelt i en risikoeffekt matrix. Alle lande er inddelt i risikoniveauer, der 

populært sagt betegner risikoen for, at leverandøren ikke overholder  

Code of Conduct, og effekt udgøres af størrelsen af indkøbet. 

Miljø

Råvareforbrug og forbrug af potentielt skadelige stoffer kan opgøres efter to 

principper: Enten ved registrering af bevægelser i lagre, eller ved registrering  

i forbindelse med indkøb, hvilket er det foretrukne princip. De fleste fabrikker  

i koncernen bruger sidstnævnte princip. Opgørelse af øvrige datatyper sker i 

henhold til køb/salg, som kan henføres til fakturaudstedelse. Det gælder for 

eksempel køb af energi og vand, eller affaldsfrembringelse.

Opgørelse af tungmetaller i spildevand sker i henhold til målinger, der som 

oftest foretages af eksterne laboratorier.

Råvarer og hjælpestoffer

Forbruget af råvarer opgøres og rapporteres i 23 forskellige kategorier. De  

er udvalgt, fordi de mængdemæssigt er væsentlige, eller fordi de giver vigtig 

information om de brancher, Danfoss er aktiv i. De råvaretyper, som ikke kan 

henføres til en bestemt råvarekategori, rapporteres som»øvrige råvarer«. 

Hjælpestoffer består af køle/smøremidler samt vaske- og rensemidler 

anvendte som en del af fremstillingsprocessen.

Potentielt skadelige stoffer

Væsentlighedskriteriet for potentielt skadelige stoffer i miljøregnskabet er 

stoffernes mængde eller farlighed, eller at de indgår i fabrikkernes miljøgod-

kendelser. For at lette overskueligheden er stofferne inddelt i grupper. Det  

skal bemærkes, at nogle stoffer alene er medtaget af arbejdsmiljømæssige 

hensyn.
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Det gælder for eksempel de stoffer, som i daglig tale kaldes KRAN-stoffer. 

Disse stoffer anses for at kunne fremkalde kræft, skade evnen til at få sunde 

børn, fremkalde allergi eller skade nervesystemet.

Der er i alt 11 stofgrupper inden for kategorien potentielt skadelige stoffer. 

Nogle stoffer optræder i flere stofgrupper. Det gælder blandt andet petro-

leum, som også indgår i gruppen af organiske opløsningsmidler samt KRAN. 

KRAN-stofferne opgøres i henhold til national lovning om mærkningen af 

stofferne. Det sker for at sikre størst mulig sammenhæng til fabrikkernes 

miljøledelsessystemer. Desuden rapporteres kølemidlerne CFC, HCFC og  

HFC fordi de har en særlig betydning i miljødebatten om klimapåvirkning.

Arbejdsulykker

Ulykkesfrekvensen	beregnes	som	det	samlede	antal	ulykker	(inkl.	eventuelle	

dødsulykker) pr. én million arbejdstimer.

Fejlrapportering

Hvis der opdages systematiske fejl i de indrapporterede data eller grundlaget 

for disse, bliver de pågældende data rettet 5 år tilbage for at sikre sammen-

lignelighed. Hvis der sker ændringer i klassificering af kemiske stoffer, slår 

ændringen alene igennem fra det pågældende år, da der er tale om en ny 

situation.

Ændringer i historiske data skal godkendes af den eksterne revision.

Miljø Påvirknings Indeks (MPI)

I regnskabet anvendes et miljøpåvirkningsindeks (MPI), der udtrykker kon- 

cernens relative påvirkning af miljøet. MPI er et udtryk for, hvor effektivt 

ressourcerne udnyttes, og hvorvidt Danfoss er i stand til at mindske udled-

ninger i forhold til størrelsen af produktionen. Et faldende MPI viser en 

faldende relativ miljøbelastning.

Miljøpåvirkningsindekset beregnes som indekset for miljøpåvirkningen 

divideret med indekset for aktivitet. Aktivitetsindekset er beregnet ud fra  

et gennemsnit af indekset for råvarer og indekset for omsætning. 

I tidligere år har aktivitetsindekset været baseret udelukkende på råvarefor-

bruget; men i takt med at råvareforbruget pr. produkt søges minimeret, er  

den tidligere metode ikke længere anvendelig.

Intern revision af data forud for konsolidering

De næsten 5.000 data, der rapporteres hvert år fra fabrikkerne, bliver gennem-

gået	af	en	intern	revisionsgruppe	forud	for	konsolideringen	af	data.	Under	den	

interne revision sker sammenligning ud fra tidligere års rapportering af data, 

og en række sammenhænge mellem forskellige data bliver tjekket. Det kan 

for eksempel være korrelationen mellem råvareforbrug, energiforbrug og 

affald eller tjek af, om de forskellige typer af affald eller potentielt skadelige 

stoffer er korrekt rapporteret. 

I miljøregnskabet indgår 48 rapporterende enheder. Nogle fabrikker er opdelt 

i flere enheder, der indrapporterer data hver for sig (blandt andet fabrikkerne  

i Nordborg). Andre fabrikker indrapporterer data i fællesskab, da det ikke er 

muligt at opdele f.eks. elforbrug på enkelte fabrikker beliggende i samme 

bygning.

Konsolidering

Ved konsolidering af data trækkes de forskellige typer af data ud og lægges 

sammen i grupper på koncernniveau. Det gælder for eksempel råvarer og 

potentielt skadelige stoffer. Endvidere sker der tjek af, om data er i overens-

stemmelse med tidligere års konsolidering af data.

Der sker central indberetning af data vedrørende spildevandsudledning, 

forbrug af energi og vand, samt forbrug af sprit for fabrikkerne i Nordborg, da 

der er tale om fællesanlæg. Efterfølgende tjekkes disse data, og konsolideres 

sammen med øvrige data på koncernniveau.

Beregning af røggasemissioner

Beregningen af røggasemissioner foretages ud fra energiforbrug multipliceret 

med relevante emissionsfaktorer. Kilderne til disse er Greenhouse Gas Protocol 

(www.ghgprotocol.org). Til grund for beregningen ligger Danfoss’ forbrug af 

olie og gas, egen energifremstilling og opvarmning, samt forbrug som følge af 

køb af el og fjernvarme hos eksterne energiproducenter. De enkelte fabrikker 

rapporterer forbruget af energi opdelt i vedvarende og ikke-vedvarende 

kilder. 

Transport

Miljøpåvirkningen som følge af intern transport medregnes ikke i miljøregn-

skabet 2010. Det skyldes en afvejning mellem den belastning, det vil påføre 

fabrikkerne, og den manglende metodemæssige enkelhed i opgørelsen af 

miljøbelastningen ved transport.

Aktiviteter og ændringer i årets løb

Fabrikker omfattet af miljøregnskabet

Regnskabet omfatter alle de fabrikker, hvor Danfoss har haft aktiemajoriteten  

i hele 2010. I løbet af 2010 er Household Compressor fabrikkerne i Tyskland, 

Kina, Slovakiet og Slovenien solgt fra. Data fra disse fabrikker indgår således 

ikke i regnskabet. 

Derudover er flere af Global Services’ funktioner i Nordborg (bl.a. værksteder 

og gartneri) outsourcet i 2010 og derfor ikke en del af rapporteringen. 

Fabriksbesøg

I løbet af året gennemføres fabriksbesøg, hvor information om de miljømæs-

sige og sociale forhold hos Danfoss’ selskaber indsamles. 

Rapporter, referater samt korrespondance herfra danner grundlag for nogle  

af oplysningerne i Corporate Citizenship rapporten. 

I 2010 er der gennemført fire fabriksbesøg i Kina, Polen, England, og Danmark. 

 

Ekstern verifikation

Der udføres ekstern og uafhængig tredjeparts verifikation af data og oplys- 

ninger i Corporate Citizenship delen af Danfoss’ årsrapport. Oplysninger 

vedrørende Sauer-Danfoss er ikke omfattet af verificeringen. Verifikationen 

udføres af Det Norske Veritas som stikprøvevise kontroller, fabriksbesøg samt 

efterprøvning af de anvendte procedurer for rapportering og kontrol af data.

Der gennemføres interviews med medarbejdere og ledere i nøglefunktioner 

med henblik på at foretage vurdering af såvel systemmæssige som hold- 

ningsmæssige forhold i forbindelse med udarbejdelse af Corporate Citizenship 

rapporten. 
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Tabel over væsentlige CSR data

Arbejdsmiljøledelse på fabrikker 2008  2009  2010 

Hele verden 35% 42%
Danmark 80% 93%

Fyringer pga. uetisk adfærd 2008  2009  2010 

Total 64 29 40
Heraf sager, der alene er indkommet gennem Etiklinien 6 1 4

Unge mellem 15 og 18 år 2008  2009   2010 

Total 192 78 95
Produktion 119 37 69
Heraf trainees 83 21 33
Administration 27 11 17
Heraf trainees 21 5 8
Andre funktioner 46 30 9
Heraf trainees 41 26 1

Diskriminationssager 2008  2009   2010 

Antal sager 2 2 2

Produktsikkerhedssager 2008  2009   2010 

Antal sager 7 2 0

Ansatte med handicap 2008  2009   2010 

Antal ansatte        185 156

Klager fra lokal samfundet 2008  2009   2010 

Antal klager 2 1 0

Helbredstest af medarbejdere (antal virksomheder) 2008  2009   2010 

Almen helbredsundersøgelse 60 31
Røntgen 17 11
Blodprøve 35 18
Urinprøve 27 15
HIV/AIDS 2 0
Hepatitis 9 5

Helbredstest af ansøgere (antal virksomheder) 2008  2009   2010 

Almen helbredsundersøgelse 24 18
Røntgen 5 7
Blodprøve 14 10
Urinprøve 23 7
HIV/AIDS 0 0
Hepatitis 3 4

Leverandører 2008  2009   2010 

Direkte leverandør (leverer varer til produktion) 3.758 3.498 4.259

Leverandører af varer til produktion 2008  2009   2010 

Højrisiko lande 10% 19% 13%
Mellemrisiko lande 15% 10% 10%
Lavrisiko lande 75% 71% 77%

Leverandører der har underskrevet Code of Conduct 2008  2009   2010 

Højrisiko lande 28% 29% 81%
Mellemrisiko lande 8% 28% 46%
Lavrisiko lande 17% 47% 46%

Audit hos leverandører 2008  2009   2010 

Højrisiko lande 23% 14% 38%
Mellemrisiko lande 8% 7% 18%
Lavrisiko lande 4% 5% 5%

Fabrikant Mads Clausens Fond uddeling 2008  2009   2010 

Donationer (Mio. DKK) 10 11.6 20,2

Danfoss Medarbejderfond 2008  2009   2010 

Antal sager 400 300 300
Donationer (Mio. DKK) 5 2,6 3
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Tabel over væsentlige HR data

Medarbejderantal pr. region  GLOBAL  Danmark Europa 
ex DK   NAM  LAM  APAC Øvrige

	Ultimo	2010  17.373  4.928  6.489  2.018  243  3.635  60 
	Ultimo	2009  19.623  5.226  8.907  1.829  212  3.385  64 
	Ultimo	2008  22.133  6.149  10.287  2.365  227  3.041  64 
	Ultimo	2007  22.323  6.465  10.339  2.626  220  2.609  64 

Medarbejderantal pr. medarbejdertype TOTAL Topledere Ledere Funktionærer Timelønnede Under  
uddannelse

	Ultimo	2010  17.373  74  2.117  7.366  7.634  182 
	Ultimo	2009  19.623  75  2.266  7.408  9.481  393 
	Ultimo	2008  22.133  88  2.267  8.210  11.165  403 

Medarbejderomsætning fordelt 
på aldersgruppe (%) TOTAL 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

2010 Total medarbejderomsætning  17  48  16  12  11  18 
2010 Frivillig fratræden  5  15  7  5  2  2 
2009 Total medarbejderomsætning  20  35  20  16  16  30 
2009 Frivillig fratræden  4  11  5  3  2  1 
2008 Total medarbejderomsætning  20  14  25  17  14  27 
2008 Frivillig fratræden  7  4  9  7  6  5 

Medarbejderomsætning fordelt 
på anciennitet (%) TOTAL 0-2 2-4 5-9 10-19 20+

2010 Total medarbejderomsætning  17  37  13  9  8  16 
2010 Frivillig fratræden  5  13  5  4  2  1 
2009 Total medarbejderomsætning  20  31  18  14  11  16 
2009 Frivillig fratræden  4  7  4  2  1  1 
2008 Total medarbejderomsætning  20  33  14  12  7  9 
2008 Frivillig fratræden  7  11  7  5  2  1 

Medarbejderomsætning fordelt 
på medarbejdertype (%) TOTAL Topledere Ledere Funktionærer Timelønnede

2010 Total medarbejderomsætning  17  1  10  12  22 
2010 Frivillig fratræden  5  -    5  6  5 
2009 Total medarbejderomsætning  20  15  7  18  26 
2009 Frivillig fratræden  4  1  2  5  4 
2008 Total medarbejderomsætning  20  8  8  13  24 
2008 Frivillig fratræden  7  3  4  7  7 

Medarbejderomsætning  
fordelt på køn (%) TOTAL Mænd Kvinder

2010 Total medarbejderomsætning  17  17  16 
2010 Frivillig fratræden  5  6  5 
2009 Total medarbejderomsætning  20  19  23 
2009 Frivillig fratræden  4  4  3 
2008 Total medarbejderomsætning  20  19  21 
2008 Frivillig fratræden  7  7  7 

Medarbejderomsætning pr. region (%)  GLOBAL  Danmark Europa 
ex DK   NAM  LAM  APAC Øvrige

2010 Total medarbejderomsætning 16,9 19,4 13,3 13 33,8 16,7 15,8
2010 Frivillig fratræden 5,2 3,8 3,7 3,6 12 9 7,9
2009 Total medarbejderomsætning 20,2 19,7 18,9 34,4 11,9 17,5 14,8
2009 Frivillig fratræden 3,8 2,9 2,7 4,4 0,6 8,1 6,3
2008 Total medarbejderomsætning 19,5 21,5 15,9 31,2 20,1 17,2 17,2
2008 Frivillig fratræden 6,8 9,4 3,4 13 6,8 7,3 11,7

 Antal kursusdage  
»Leading people at Danfoss« TOTAL

Antal dage 2010 476
Antal dage 2009 856
Antal dage 2008 488
Antal dage 2007 51

CORPORATE CITIZENSHIP



133

Medarbejdersamtaler ledere (%)  GLOBAL  Danmark Europa 
ex DK  NAM  LAM APAC Øvrige

2010 Gennemførte samtaler 86,8 97,2 74,3 90,4 76,8 94,7 80
2009 Gennemførte samtaler 63 65,4 72,1 79 54,2 49
2008 Gennemførte samtaler 69,5 83,6 73,7 73,5 41,8 29,9
2007 Gennemførte samtaler 74,2 81,5 70,3 71,1 78,1 71

Medarbejdersamtaler total (%)  GLOBAL  Danmark Europa 
ex DK  NAM  LAM APAC

2010 Gennemførte samtaler 71,9 82,7 56,2 65,8 66,8 86,6
2009 Gennemførte samtaler 59,3 68,5 52,8 70 72,2 52,9
2008 Gennemførte samtaler 62,8 82,1 52,4 78,9 31,7 46,6
2007 Gennemførte samtaler 65,9 82,5 54 70 64,2 66,6

Medarbejdere fordelt på køn 2008 2009 2010

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Total  14.869  7.238  13.348  6.275  11.345  6.028 
Topledere  88  -  75  -    72  2 
Ledere  1.842  399  1.824  442  1.710  407 
Funktionærer  5.601  2.609  5.029  2.379  4.837  2.529 
Timelønnede  7.046  4.119  6.136  3.345  4.588  3.046 
Under	uddannelse  292  111  284  109  138  44 

Medarbejdertyper pr. aldersgruppe 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

2010

Total  1.345  5.505  4.950  3.725  1.848 
Topledere  -    1  22  33  18 
Ledere  1  398  962  571  185 
Funktionærer  258  2.762  2.140  1.423  783 
Timelønnede  953  2.304  1.818  1.697  862 
Under	uddannelse  133  40  8  1  -   

2009

Total  1.554  5.913  5.722  4.338  2.096 
Topledere  -    1  19  38  17 
Ledere  3  475  951  601  236 
Funktionærer  244  2.638  2.249  1.454  823 
Timelønnede  985  2.738  2.493  2.245  1.020 
Under	uddannelse  321  61  11  -    -   

2008

Total  1.972  7.043  5.605  4.994  2.519 
Topledere  -    -    26  36  26 
Ledere  8  469  949  595  246 
Funktionærer  332  3.022  2.426  1.497  933 
Timelønnede  1.312  3.484  2.190  2.866  1.313 
Under	uddannelse  320  68  14  -    1 

Lederes nationalitet (%) DK CN DE US FR SI Øvrige

2010 Ledere totalt 28,8 12,8 5,4 6,5 6,3 1,6 38,6
2010 Topledere 67,1 0 6,8 2,7 4,1 1,4 17,8
2009 Ledere totalt 28,4 8,8 8,1 5,8 5,3 4,2 39,4
2009 Topledere 65,2 0 10,5 2,1 4,2 3,2 11,6
2008 Ledere totalt 29,7 9,5 7,5 6,7 6,4 4,8 35,4
2008 Topledere 71,7 2 7,1 2 3 3 11,2

Medarbejdersamtaler ledere (%)  GLOBAL  Danmark Europa 
ex DK  NAM  LAM APAC Øvrige

2010 Alle medarbejdere - Mænd  65  63  64  63  67  67  65 
2010 Alle medarbejdere - Kvinder  35  37  36  37  33  33  35
2010 Mandlige ledere  81  84  84  80  81  72  87
2010 Kvindelige ledere  19  16  16  20  19  28  13
2009 Alle medarbejdere - Mænd  68  65  69  66  82  70  67
2009 Alle medarbejdere - Kvinder  32  35  31  34  18  30  33
2009 Mandlige ledere  81  84  83  82  81  71  71
2009 Kvindelige ledere  19  16  17  18  19  29  29
2008 Alle medarbejdere - Mænd  67  64  69  65  83  69  69
2008 Alle medarbejdere - Kvinder  33  36  31  35  17  31  31
2008 Mandlige ledere  83  87  84  82  83  72  72
2008 Kvindelige ledere  17  13  16  18  17  28  28

Forkortelser
NAM: Nordamerika, LAM: Latinamerika, APAC: Asien/Pacific
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Tabel over væsentlige miljødata

Energi (TJ) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Energiforbrug  1.777  1.940  1.965  1.808  1.530 
MPI - Energi  100  98  101  107  95 

Naturgas  568  623  663  641  609 39,8%
Elektricitet  1.021  1.126  1.135  1.016  822 53,8%
Gasolie  21  19  17  16  4 0,3%
Tung fyringsolie  48  45  43  34  3 0,2%
Fjernvarme  118  125  104  98  87 5,7%
Anden energi  1  2  3  3  4 0,3%

Elektricitet (MWh) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Samlet elforbrug  284  313  315  282  228 

Ikke fornybare kilder
Kul  144  143  125  109 45,2%
Olie  10  8  8  9 3,9%
Gas  35  34  22  24 9,4%
Øvrige  10  10  12  7 10,7%

Vedvarende kilder
Sol, vind  38  45  42  38 13,1%
Biomasse  7  8  10  10 3,8%
Øvrige  8  6  5  3 1,2%

A-kraft  62  61  59  29 12,8%

CO2 udledning (ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Samlet udledning

Ikke fornybare kilder
Kul  115.494  115.370  99.650  87.702 64,0%
Olie  11.514  10.008  8.902  6.651 4,9%
Gas  42.383  42.838  38.396  36.493 26,6%
Øvrige  8.203  8.304  10.284  6.262 4,6%

Vand (m3) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Vandforbrug  722.762  829.793  839.004  742.083  690.607 
MPI - Vand  100  103  106  108  106 

Overfladevand  124.175  276.550  274.582  300.665  293.834 42,5%
Grundvand  545.450  504.611  503.726  384.073  330.195 47,8%
Genbrugsvand  53.137  48.632  60.696  57.345  66.578 9,6%
Vand til procesformål  147.063 21,3%
Vand til havevanding  29.715 4,3%
Vand til øvrige formål  115.309 16,7%

Råvarer (ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Jern  191.523  202.669  189.522  166.230  78.906 47,6%
Rustfrit stål  4.013  5.474  4.971  3.994  5.579 3,4%
Messing og kobber/kobberlegeringer  26.334  25.579  26.606  20.984  17.091 10,3%
Aluminium og aluminiumslegeringer  7.176  8.084  8.157  6.944  6.665 4,0%
Øvrige metaller  285  168  164  109  175 0,1%
PVC  796  684  725  450  539 0,3%
Plast med formaldehydafgivelse  243  276  228  176  191 0,1%
Øvrige plasttyper (inkl. gummi)  5.189  5.575  5.539  5.124  7.209 4,3%
Elektroniske og elektromekaniske komponenter  18.540  23.427  21.057  24.614  30.305 18,3%
Loddematerialer (inkl. Blyholdige)  55  62  67  113  59 0,0%
Træ (inkl. træpaller)  10.145  11.619  11.967  10.546  7.209 4,3%
Emballage af pap og plast  6.580  6.973  6.963  6.004  7.065 4,3%
Øvrige råvarer (inkl. fyldemedier og kemikalier  
i produkter)  7.873  9.362  8.219  8.148  4.899 3,0%

Koncernens samlede råvaremængde  278.751  299.955  284.185  253.437  165.894 

Hjælpestoffer (ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling
Kølesmøremidler  594  816  669  571  311 
MPI - Kølesmøremidler  100  124  103  101  58 

Vaskemidler i processer  315  465  396  389  251 
MPI - Vaskemidler  100  133  115  130  88 

CORPORATE CITIZENSHIP
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Potentielt skadelige stoffer (ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

KRAN stoffer  1.256  1.263  1.219  904  903 
MPI - KRAN stoffer  100  91  89  76  80 

Giftmærkede stoffer  38  37  27  24  32 
MPI - Giftmærkede stoffer  100  88  65  67  95 

Miljøfarlige stoffer  232  288  262  178  151 
MPI - Miljøfarlige stoffer  100  112  103  81  72 

Organiske Opløsningmidler  321  288  347  261  266 
MPI - Organiske Opløsningmidler  100  81  99  85  92 

HCFCs controlled by the MP (Purchased amounts)  5  10  9  7  5 
HCFC (CO2e)  14.093  11.715  8.120 
MPI - HCFC  100  193  170  162  119 

Green House Gases controlled by KP (Purchased 
amounts)  66  85  83  75  82 

Green House Gases  (CO2e)  164.074  140.578  143.606 
MPI - HFC  100  116  116  120  138 

CFC+TRI+ PER (Purchased amounts)  0  0  5  3  3 
CFC+TRI+ PER (CO2e)  903  547  437 

Procesolier med chlor  9  10  7  6  10 
MPI - Procesolier med chlor  100  94  67  70  117 

Petroleum  54  37  64  48  37 
MPI - Petroleum  100  62  107  93  75 

Spildevand (m3) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Industrispildevand  169.498  256.465  261.179  198.047  211.504 
MPI - Industrispildevand  100  136  141  123  138 

Tungmetaller i spildevand  104  192  186  139  113 
MPI - Tungmetaller i spildevand  100  167  163  141  121 

Affald (ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Total affaldsmængde  76.066  79.912  76.717  55.788  23.792 
MPI - Total affaldsmængde  100  95  92  77  35 

Affald til forbrænding  1.514  1.668  1.776  1.308  1.388 
MPI - Forbrænding  100  99  107  91  101 

Affald til deponi  1.454  2.849  3.154  2.006  1.651 
MPI - Deponi  100  177  198  145  126 

Olie- og kemikalieaffald  4.046  4.057  4.657  4.152  2.359 
MPI - Olie- og kemikalieaffald  100  90  105  108  65 

Affald til genanvendelse  62.619  64.565  60.958  48.323  18.394 
MPI - Genanvendelse  100  93  89  81  32 

Ulykker med fravær (produktion) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling

Dødsulykker 0 0 0 0 0
Antal ulykker med fravær  292  312  330  254  184 
Ulykkesfrekvens  16.2  15,5  16,8  15,5  12,8 

Ulykker	med	1-4	dages	fravær  95  110  99  92  71 38,6%
Ulykker	med	5-10	dages	fravær  93  88  99  65  38 20,7%
Ulykker	med	11-19	dages	fravær  46  43  46  40  26 14,1%
Ulykker	med	>20	dages	fravær  58  71  86  57  49 26,6%

Samlet antal fraværsdage  4.406  5.438  6.864  5.048  4.697 

Fingre/hænder  163  167  172  121  91 49,5%
Hoved/hals  26  27  30  28  20 10,9%
Ben/fødder  44  68  68  56  40 21,7%
Resten af kroppen  59  50  60  49  36 19,6%

Ulykker med fravær (funktionærer) 2006 2007 2008 2009 2010 2010 fordeling
Dødsulykker 0 0 0 0 0
Antal ulykker med fravær  21  22  14 
Ulykkesfrekvens  0,9  1,2  0,8 

Ulykker	med	1-4	dages	fravær  13  5 35,7%
Ulykker	med	5-10	dages	fravær  6  5 35,7%
Ulykker	med	11-19	dages	fravær  2 14,3%
Ulykker	med	>20	dages	fravær  3  2 14,3%
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GRI indikator tabel
ISO 26000 GC principle Page Results/Comments

PROFILE

Strategy & Analysis

1.1 Statement from the most senior decision-maker of  
the organization (e.g., CEO, chair, or equivalent senior 
position) about the relevance of sustainability to the 
organization and its strategy.

9

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities 9-10, 34-38

Organisational Profile

2.1 Name of the organzation The Danfoss Group

2.2 Primary brands, products, and/or services 40-47

2.3 Operational structure of the organization, including 
main divisions, operating companies, subsidiaries, and 
joint ventures. 

2, 40-47
120-123

2.4 Location of organization’s headquarters Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Denmark

2.5 Number of countries where the organization operates, 
and names of countries with either major operations or 
that are specifically relevant to the sustainability issues 
covered in the report

120-123

2.6 Nature of ownership and legal form
30-33, 64

2.7 Markets served (including geographic breakdown,  
sectors served, and types of customers/beneficiaries).

2.8 Scale of the reporting organization, including:
·   Number of employees
·   Net sales (for private sector organizations) or net  
    revenues (for public sector organizations)
·   Total capitalization broken down in terms of debt and 
    equity (for private sector organisations); and
·   Quantity of products or services provided.

Notes in financial report

2.9 Significant changes during the reporting period  
regarding size, structure, or ownership including:
·   The location of, or changes in operations, including 
    facility openings, closings, and expansions; and
·   Changes in the share capital structure and other  
    capital formation, maintenance, and alteration  
    operations (for private sector organizations)

Notes in financial report

2.10 Awards received in the reporting period 23

Report Parameters

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for  
information provided.

Reporting period is January 1 - December 31, 2010.

3.2 Date of most recent previous report (if any) Annual Report 2010 published on March 29, 2010.

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) Annual

3.4 Contact point for questions regarding the report or its 
contents.

Corporate Communications & Reputation Management, Chief Repu-
tation Officer

CORPORATE CITIZENSHIP
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ISO 26000 GC principle Page Results/Comments

Report Scope and Boundary

3.5 Process for defining report content, including:
·  Determining materiality; 
·  Prioritizing topics within the report; and 
·  Identifying stakeholders the organization expects  
  to use the report. 

Detailed accounting principles are available on the Danfoss Group 
webpage under Corporate Citizenship

3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions,  
subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). 
See GRI Boundary Protocol for further guidance.

The Corporate Citizenship section of the Annual Report include all 
companies where Danfoss has an owner share exceeding 50% for the 
whole year 2010 The Corporate Citizenship section does not include 
Sauer-Danfoss activities.

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary 
of the report 128-130

See accounting principles for Corporate Citizenship

3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased 
facilities, outsourced operations, and other entities that 
can significantly affect comparability from period to 
period and/or between organizations.

128-130

See accounting principles for Corporate Citizenship

3.9 Data measurement techniques and the bases of calcula-
tions, including assumptions and techniques underlying 
estimations applied to the compilation of the Indicators 
and other information in the report.

128-130

See accounting principles for Corporate Citizenship

3.10 Explanation of the effect of any re-statements  
of information provided in earlier reports, and  
the reasons for such re-statement (e.g., mergers/ 
acquisitions, change of base years/periods, nature  
of business, measurement methods).

128-130

See accounting principles for Corporate Citizenship

3.11 Significant changes from previous reporting periods in 
the scope, boundary, or measurement methods applied 
in the report. 

Danfoss has sold or closed several business units causing the raw 
materials to decrease 50%. A new Environmental Impact Index has 
subsequently been developed.

GRI Content Index

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclo-
sures in the report. 
Identify the page numbers or web links where the
following can be found:
·  Strategy and Analysis 1.1 – 1.2;
·  Organizational Profile 2.1 – 2.10;
·  Report Parameters 3.1 – 3.13;
·  Governance, Commitments, and Engagement  
  4.1 – 4.17;
·  Disclosure of Management Approach, per category;
·  Core Performance Indicators; 
·  Any GRI Additional Indicators that were included; and 
·  Any GRI Sector Supplement Indicators included in 
   the report.

This table

Assurance

3.13 Policy and current practice with regard to seeking  
external assurance for the report. If not included in  
the assurance report accompanying the sustaina- 
bility report, explain the scope and basis of any exter-
nal assurance provided. Also explain the relationship 
between the reporting organization and the assurance 
provider(s).

An external and independent third party verification of data and 
information in the Corporate Citizenship section of Danfoss’ Annual 
Report is performed by Det Norske Veritas.

Governance

4.1 Governance structure of the organization, including 
committees under the highest governance body 
responsible for specific tasks, such as setting strategy  
or organizational oversight. 

30-33
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ISO 26000 GC principle Page Results/Comments

Governance

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance 
body is also an executive officer (and, if so, their function 
within the organization’s management and the reasons 
for this arrangement).

30-33

4.3 For organizations that have a unitary board structure, 
state the number of members of the highest gover-
nance body that are independent and/or non-executive 
members. 

Not relevant

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to  
provide recommendations or direction to the highest 
governance body. 
Include reference to processes regarding: 
·  The use of shareholder resolutions or other  
   mechanisms for enabling minority shareholders  
   to express opinions to the highest governance  
   body; and 
·  Informing and consulting employees about the  
   working relationships with formal representation 
   bodies such as organization level ‘work councils’,  
   and representation of employees in the highest  
   governance body. 

Please se company website www.danfoss.com for further information 
about corporate governance.

4.5 Linkage between compensation for members of  
the highest governance body, senior managers  
and executives (including departure arrangements)  
and the organisation’s performance (including social 
and environmental performance).

Please se company website www.danfoss.com for further information 
about corporate governance.

4.6 Processes in place for the highest governance body  
to ensure conflicts of interest are avoided. 32-33

4.7 Process for determining the qualifications and  
expertise of the members of the highest  
governance body for guiding the organization’s  
strategy on economic, environmental, and  
social topics

Please se company website www.danfoss.com for further information 
about corporate governance.

4.8 nternally developed statements of mission or values, 
codes of conduct, and principles relevant to economic, 
environmental, and social performance and the status 
of their implementation.
Explain the degree to which these:
·  Are applied across the organization in different  
   regions and department/units; and 
·  Relate to internationally agreed standards.

The topics are described throughout the Annual Report

4.9 Procedures of the highest governance body for over-
seeing the organization’s identification and manage-
ment of economic, environmental, and social perfor-
mance, including relevant risks and opportunities, and 
adherence or compliance with internationally agreed 
standards, codes of conduct, and principles.

Include frequency with which the highest governance 
body assesses sustainability performance.

Please se company website www.danfoss.com for further information 
about corporate governance.

4.10 Processes for evaluating the highest governance body’s 
own performance, particularly with respect to econo-
mic, environmental, and social performance.

Please se company website www.danfoss.com for further information 
about corporate governance.

Commitment to External Initiatives

4.11 Explanation of whether and how the precautionary 
approach or principle is addressed by the organization. 
Article 15 of the Rio Principles introduced the precau-
tionary approach. A response to 4.11 could address the 
organization’s approach to risk management in opera-
tional planning or the development and introduction  
of new products.

Danfoss’ environmental polity states that: We will support  
a precautionary approach to environmental challenges by:
•		Going	further	than	required	by	law	in	restricting	the	 
   use of substances and processes that might present  
   a potential risk to the environment
•		Striving	to	be	among	the	most	environmentally	 
   conscious companies within our branches of industries.  
   Please see company website www.danfoss.com for 
   further information.
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ISO 26000 GC principle Page Results/Comments

Commitment to External Initiatives

4.12 Externally developed economic, environmental, and 
social charters, principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or endorses. 
Include date of adoption, countries/operations where 
applied, and the range of stakeholders involved in the 
development and governance of these initiatives (e.g., 
multi-stakeholder, etc.). Differentiate between non- 
binding, voluntary initiatives and those with which  
the organization has an obligation to comply.

Danfoss	has	joined	UN’s	Global	Compact	Initiative,	UN’s	Caring	for	 
Climate and ICC’s Business Charter for Sustainable Development.

4.13 Memberships in associations (such as industry  
associations) and/or national/international advocacy 
organizations in which the organization: 
·  Has positions in governance bodies; 
·  Participates in projects or committees; 
·  Provides substantive funding beyond routine  
   membership dues; or 
·  Views membership as strategic.
This refers primarily to memberships maintained at  
the organizational level.

Not reported

Stakeholder engagement

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. 4.5, 5.3, 6.2 Information is collected through CSR survey.

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders 
with whom to engage. 4.5, 5.3, 6.2

Not reported

4.16 Approaches to stakeholder engagement, including 
frequency of engagement by type and by stakeholder 
group

4.5, 5.3, 6.2

We strive to engage the local communities where we  
operate and are aware of the influence we have on those around us. 
As a global company, we understand that our stakeholders have an 
interest in the way we run our business, and engagement with local 
communities enables us to maintain our social licence to operate.
Twice a year Danfoss’ CSR and Environment department holds an  
all-day round-table discussion with NGOs concerning respectively  
Environment/Climate and CSR/Human Rights agenda. At these  
meetings the NGOs can ask Danfoss questions and recommend  
ways to address specific concerns and issues. Examples of NGO  
involved are organisations that are dealing with Human Rights,  
Discrimination,	a	Labour	Union	etc.

4.17 Key topics and concerns that have been raised through 
stakeholder engagement, and how the organization has 
responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting.

Not reported

SOCIETY

Community

SO1 Nature, scope, and effectiveness of any programs  
and practices that assess and manage the impacts  
of operations on communities, including entering,  
operating, and exiting. (Core)

6.8
6.8.3
6.8.9

Requirements in terms of open and honest communication in 
company operations is described in the Ethics Handbook that  
all leaders must sign

Corruption

SO2 Percentage and total number of business units  
analyzed for risks related to corruption. (Core)

6.6
6.6.3

Transparency International’s Corruption Perception  
Index is used for prioritising the efforts against corruption. Country 
risk analyses are available for all the countries where Danfoss has 
production facilities. The country-risk analyses uncover the current 
situation in a country in terms of human rights, labour rights, working 
environment issues and corruption.

SO3 Percentage of employees trained in organization’s  
anti-corruption policies and procedures. (Core)

6.2
6.6

6.6.5
6.6.3

Danfoss has developed a dilemma game on corruption and bribery, 
based on dilemmas that regional sales managers have experien-
ced. Similarly, a dilemma game on ethics has been developed. The 
dilemma games are used when visiting factories and the dilemma 
game on corruption and bribery is also available in an on-line version 
at the Intranet. When carrying out visits to factories and sales compa-
nies, workshops on anti-corruption is always a part of the visit. During 
2010 the training effort has been concentrated on China and Denmark: 
73 Chinese leaders and 55 Chinese and Danish sales persons and 
purchasers have been through anti-corruption workshops.
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SOCIETY

Corruption

SO4 Actions taken in response to incidents of corruption. 
(Core)

6.6.3 10 14

Danfoss monitors issues of corruption and bribery in two surveys:  
The annual CSR survey all presidents/general managers and the 
People Manager Survey,  where all People Managers are asked  
how many employees they have dismissed (or who have voluntarily 
resignated) due to unethical behaviour. If non-compliance or risk of  
non-compliance are found the company will be asked to remedy 
immediately.

Public Policy

SO5 Public policy positions and participation in public  
policy development and lobbying. (Core)

6.6.4 10

In	2009,	Danfoss	registered	with	the	lobby	registers	in	both	the	EU	
and	USA,	continuing	to	build-up	contacts	to	political	decision-makers	
in	the	EU	institutions	and	the	American	Congress,	to	promote	energy	
and environmental policies. Danfoss opened its lobby office in  
Brussels in August 2009 and has, among other things, contributed 
with	information	to	be	used	for	the	phrasing	of	EU’s	Energy	Perfor-
mance	Building	Directive.	In	the	USA,	the	contact	with	other	interest	
organisations and political institutions has contributed to obtaining 
consensus on the phasing out of HFC refrigerants. This has resulted  
in	a	draft	bill	and	a	US	proposal	to	include	the	phasing	out	of	HFC 
 in the Montreal Protocol.
Moreover, a series of symposia arranged by Danfoss help foster 
discussions about energy and environmental politics by hosting 
forums where our customers, leaders in the business community  
and representatives of public-sector authorities can exchange ideas 
on politics, technologies and solutions that can pave the way for  
and shape an energy-efficient industrial sector.

SO6 Total value of financial and in-kind contributions to 
political parties, politicians, and related institutions by 
country. (Additionel)

6.4.4 10

Danfoss’ Ethics Handbook states that employees must not use  
Danfoss’ letter head/e-mail address to express personal political  
views or to link Danfoss’ name with party-specific political activities  
of any kind. Furthermore it is not allowed to financially support  
political parties on behalf of the company and to use Danfoss  
effects when taking part in party-specific political activities.

SO7 Total number of legal actions for anti-competitive  
behavior, anti-trust, and monopoly practices and their 
outcomes. (Additional)

6.6.5 10 28

Compliance

SO8 Monetary value of significant fines and total number of 
non-monetary sanctions for non-compliance with laws 
and regulations. (Core) 6.6 7,8

All signifant fines (if any) are mentioned in the Management Report 
section of the Annual Report. All breaches of laws are mentioned in 
the Environmental Part of the Annual Report.

LABOUR PRACTICES

Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment  
contract, and region. (Core) 6.4 6 132-133

LA2 Total number and rate of employee turnover by age 
group, gender, and region. (Core) 6.4 6 132-133

LA3 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees, by 
major operations. (Additional)

6.4 6
43% percent of companies does not have the same  
pension scheme for temporary workers as they have  
for other employees.

Labour/Management Relations

LA4 Percentage of employees covered by collective  
bargaining agreements. (Core)

6.4 3

Danfoss is operating in a lot of different countries, also countries 
where there is not a free choice of unionising.  
In these cases, Danfoss has established alternative forums in terms of 
discussing work related issues. An example of an alternative forum 
is the European Information and Consultation Forum established 
by Danfoss. The main purpose of EICF is to establish a transnational 
forum for information, consultation and dialogue and to ensure the 
establishment of information and consultation procedures in matters 
of importance to Danfoss employees in more than one country.
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Labour/Management Relations

LA5 Minimum notice period(s) regarding significant  
operational changes, including whether it is specified  
in collective agreements. (Core)

6.8.5
6.4.4 3

Danfoss monitors issues of corruption and bribery in  
two surveys: The annual CSR survey all presidents/general  
managers and the People Manager Survey, where all People Mana-
gers are asked how many employees they have dismissed (or who 
have voluntarily resignated) due 
to unethical behaviour. If non-compliance or risk of  
non-compliance are found the company will be asked  
to remedy immediately.

Occupationel Health and Safety

LA6 Percentage of total workforce represented in formal 
joint management-worker health and safety commit-
tees that help monitor and advise on occupational 
health and safety programs. (Additional)

6.4.6 1

65% of the companies that answered the CSR survey reported that 
the majority of their permanent employees (more than 80% of both 
salary and hourly paid) are covered by formal management-emplo-
yee health and safety comittees or forums. 8% of the companies 
reported that less than 20 % of their employees are covered. 20% of 
companies reports that no employees are covered. Of these are the 
majority sales companies.  

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities by 
region. (Core)

6.4.6 1 18, 134-135

LA8 Education, training, counseling, prevention, and risk-
control programs in place to assist workforce members, 
their families, or community members regarding seri-
ous diseases. (Core)

1

Not reported

LA9 Health and safety topics covered in formal agreements 
with trade unions. (Additional) 3

Not reported

Training and Education

LA10 Average hours of training per year per employee by 
employee category. (Core) 6.4.7

Danfoss reports the number of hours used for training in environ-
mental and safety related matters. In 2010 a total of 29,844 hours 
were spent on training in these matters.

LA11 Programs for skills management and lifelong learning 
that support the continued employability of emplo-
yees and assist them in managing career endings. 
(Additional)

6.4.7
6.8.5 17-18

LA12 Percentage of employees receiving regular  
performance and career development reviews.  
(Additional) 

6.4.7 132-133

Diversity and Equal Opportunity

LA13 Composition of governance bodies and breakdown  
of employees per category according to gender,  
age group, minority group membership, and other 
indicators of diversity. (Core) 6.4

6.3.7 1,6 30-33
132-133

In a lot of countries there is restrictions on what to register in terms of 
minorities. We only register the number of  
disabled people, and also in this area we face restrictions  
on what to register. 29 companies report that they employ 156 disa-
bled people. 54 companies report that they have no disabled people 
employed. The rest of the companies do not register the number of 
disabled people.

LA14 Ratio of basic salary of men to women by employee 
category. (Core) 1,6

Not reported

HUMAN RIGHTS

HR: Investment and Procurement Practices

HR1 Percentage and total number of significant investment 
agreements that include human rights clauses or that 
have undergone human rights screening. (Core)

6.3.3 1,2,3,4,5,6
Not reported

HR2 Percentage of significant suppliers and contractors  
that have undergone screening on human rights and 
actions taken. (Core)

6.3 1,2,3,4,5,6 15

HR3 Total hours of employee training on policies and pro-
cedures concerning aspects of human rights that are 
relevant to operations, including the percentage of 
employees trained. (Additional) 6.3 1,2,3,4,5,6 14

Training in the Ethics Handbook contains Human Rights  
and labour Rights training. Training in the Ethics Handbook by local 
management are not recorded, while corporate training ath the local 
sites is recorded. Corporate Citizen-ship & Compliance has trained 
more than 100 leaders and employees in the Ethics Handbook in 
China while visiting the Chinese factories in November 2009.
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Non-discrimination

HR4 Total number of incidents of discrimination and actions 
taken. (Core) 6.3.7 1,6 131

Freedom of Association and Collective Bargaining

HR5 Operations identified in which the right to exercise  
freedom of association and collective bargaining  
may be at significant risk, and actions taken to support 
these rights. (Core) 6.3.10

6.4.3 1,3

In countries where national law does not give employees the right 
to freely choose a trade union or where an established trade union 
system is not possible, Danfoss will make sure that employees can 
meet with management in other ways to discuss work-related con-
ditions. 
Nine companies have stated that they have forums or other ways to 
discusss work related issues. The companies are located in Asia, the 
Middle East and Latin America.

Child Labour

HR6 Operations identified as having significant risk for  
incidents of child labor, and measures taken to  
contribute to the elimination of child labor. (Core)

6.3.7
6.3.10 1,5 131

In the CSR survey all companies ask to provide information regarding 
the use of employees under 15 and between 15-18. No companies 
have employees below 15 years of age. In production 69 juveniles are 
working, hereof 33  
trainees, in administration 17 juveniles are working, hereof 8 trainees. 
In other functions 9 juveniles are working and one of them is a trai-
nee. All ILO Conventions regarding child work regulating how to juve-
niles should be treated at work are adhered to except two sites were 
juveniles did not enjoy more breaks than adults. In both cases the 
juveniles are only working a few hours a day after school.

Forced and Compulsory Labour

HR7 Operations identified as having significant risk for  
incidents of forced or compulsory labor, and  
measures to contribute to the elimination of forced  
or compulsory labor. (Core)

6.3.10 1,4

One Danish company has a cooperation with a prison. The coopera-
tion is under surveillance of Tilsynsrådet, an publiv authority monito-
ring such agreements.

Security Practices

HR8 Percentage of security personnel trained in the  
orga-nization’s policies or procedures concerning 
aspects of human rights that are relevant to  
operations. (Additional) 6.3.5 1

Danfoss has just begun a process where we collect data in order to 
monitor our use of security guards. 58 companies have security  
personel on the premises, and only 21% of them are employeed  
by Danfoss. 90% of companies have a written procedure defining  
the role and responsibility of the security guards. we have not yet 
started to monitor which kind of training is provided to security 
guards.

Indigenous Rights

HR9 Total number of incidents of violations involving rights 
of indigenous people and actions taken. (Additional) 6.8 1

The CSR survey 2010 disclosed no negative impact on  
indigenous people.

PRODUCT RESPONSIBILITY

Customer Health and Safety

PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of 
products and services are assessed for improvement, 
and percentage of significant products and services 
categories subject to such procedures. (Core)

6.7.4 8

Not reported

PR2 Total number of incidents of non-compliance with  
regulations and voluntary codes concerning health  
and safety impacts of products and services during  
their life cycle, by type of outcomes. (Additional)

6.7.4 8

The CSR survey 2010 disclosed no incidents related to health and 
safety impacts.

Product and Service Labeling

PR3 Type of product and service information required by 
procedures, and percentage of significant products 
and services subject to such information requirements. 
(Core)

6.7 8

Danfoss apllies to all regulations regarding relevant  
legislation.

PR4 Total number of incidents of non-compliance with  
regulations and voluntary codes concerning product 
and service information and labeling, by type of  
outcomes. (Additional)

8

Not reported

PR5 Practices related to customer satisfaction, including 
results of surveys measuring customer satisfaction. 
(Additional)

Not reported
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Marketing Communications

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and  
voluntary codes related to marketing communications, 
including advertising, promotion, and sponsorship. 
(Core) 

6.7.3

Danfoss’ Communication Policy and Danfoss’ Ethics  
Handbook stipulates the rules and guidelines for marke- 
ting communication, sponsorship agreements and the like. Danfoss 
aims to sponsor forward-looking initiatives  
for the benefit of the company and others located in the local areas 
where Danfoss operates. Danfoss supports recognized and establis-
hed organizations, for example sports clubs with a primary affiliation 
to Danfoss’  
employees or other stakeholders in the areas where  
Danfoss is present. Danfoss bases its sponsorships on the Internatio-
nal Chamber of Commerce’s (ICC) code of sponsoring, which defines 
guidelines for companies’ ethically sound application of sponsors-
hips.
Danfoss does not sponsor motocross or the like, as it does not comply 
with the company’s environmental profile;  
political or religious associations; purposes or activities which conflict 
with Danfoss’ reputation or values or  
projects which are closely linked with Danfoss’ competitors.

PR7 Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning marketing 
communications, including advertising, promotion, and 
sponsorship, by type of outcomes. (Additional)

Not reported

Customer Privacy

PR8 Total number of substantiated complaints regarding 
breaches of customer privacy and losses of customer 
data. (Additional)

Not reported

Compliance

PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance 
with laws and regulations concerning the provision and 
use of products and services. (Core) 6.7 28

ENVIRONMENT

Materials

EN1 Materials used by weight or volume. (Core) 6.5.4 8,9 134-135

EN2 Percentage of materials used that are recycled input 
materials. (Core) 6.5.4 8,9 134-135

Energy

EN3 Direct energy consumption by primary energy  
source.(Core) 6.5.4 8 134-135

EN4 Indirect energy consumption by primary source. (Core)
6.5.4 8 134-135

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency  
improvements. (Additional) 6.5.4 8,9 20-21, 

134-135

EN6 Initiatives to provide energy-efficient or renewable 
energy-based products and services, and reductions 
in energy requirements as a result of these initiatives. 
(Additional)

6.5.4 8,9

Please see the www.danfoss.com for information about the 
company’s product and services within Climate & Energy.

EN7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and 
reductions achieved. (Additional) 6.5.4 8,9 20-21, 

134-135

Water

EN8 Total water withdrawal by source. (Core) 6.5.4 8 134-135

EN9 Water sources significantly affected by withdrawal  
of water. (Additional) 6.5.4 7,8

Not reported

EN10 Percentage and total volume of water recycled and  
reused. (Additional) 6.5.4 8,9 134-135
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Biodiversity

EN11 Location and size of land owned, leased, managed in,  
or adjacent to, protected areas and areas of high bio-
diversity value outside protected areas. (Core) 6.5.6 8

Not reported

EN12 Description of significant impacts of activities, products, 
and services on biodiversity in protected areas and areas  
of high biodiversity value outside protected areas. (Core) 6.5.6 7,8

Not reported

EN13 Habitats protected or restored. (Additional)
6.5.6 8

Not reported

EN14 Strategies, current actions, and future plans for  
managing impacts on biodiversity. (Additional)

6.5.6 8

Not reported

EN15 Number	of	IUCN	Red	List	species	and	national	conservation	
list species with habitats in areas affected by operations, by 
level of extinction risk. (Additional) 6.5.6 7,8

Not reported

Emissions, Effluents and Waste

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by 
weight. (Core) 6.5.5 7,8,9 134-135

Please see: www.danfoss.com for further information

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas emissions by 
weight. (Core) 6.5.5 7,8,9 134-135

Please see: www.danfoss.com for further information

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and 
reductions achieved. (Additional) 6.5.5 7,8,9 134-135

Please see: www.danfoss.com for further information

EN19 Emissions of ozone-depleting substances by weight. 
(Core) 6.5.3 7,8,9 134-135

Please see: www.danfoss.com for further information

EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by type 
and weight. (Core) 6.5.3 8

Not reported

EN21 Total water discharge by quality and  
destination. (Core) 6.5.3 8 134-135

EN22 Total weight of waste by type and disposal  
method. (Core) 6.5.3 8 134-135

EN23 Total number and volume of  
significant spills. (Core) 6.5.3 8 134-135

EN24 Weight of transported, imported, exported, or treated 
waste deemed hazardous under the terms of the Basel 
Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of 
transported waste shipped internationally. (Additional)

6.5.3 7,8

Not reported

EN25 Identity, size, protected status, and biodiversity value of 
water bodies and related habitats significantly affected 
by the reporting organization’s discharges of water and 
runoff. (Additional)

6.5.4
6.5.6 7,8

Not reported
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Products and Services

EN26 Initiatives to mitigate environmental impacts of  
products and services, and extent of impact mitigation. 
(Core)

6.5.4
6.6.6
6.7.5

8,9
Please see: www.danfoss.com for further information

EN27  Percentage of products sold and their packaging  
materials that are reclaimed by category. (Core) 6.5.4

6.7.5 8,9
Not reported

Compliance

EN28 Monetary value of significant fines and total number  
of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations. (Core) 6.5 8 22

Transport

EN29 Significant environmental impacts of transporting  
products and other goods and materials used for the 
organization’s operations, and transporting members  
of the workforce. (Additional)

6.5.4
6.6.6 8

Not reported

Overall

EN30 Total environmental protection expenditures  
and investments by type. (Additional) 6.5 7,8

Not reported




