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Den Fynske Bladfond

Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 for Den Fynske Bladfond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018
- 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Den Fynske Bladfond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Fynske Bladfond for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018
- 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



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



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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Penneo dokumentnøgle: QZ1DO-3U8UY-KTUX0-XADJ6-OSLMW-LKD2W



Den Fynske Bladfond

5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Odense, den 20.05.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gert Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35430
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Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Fondens formål
I forlængelse af Dreyer familiens 109 år lange ejerskab af Fyens Stiftstidende stiftede fru Lily Dreyer i
1970 Den Fynske Bladfond. Af fundatsen fremgår, at stifterens hensigt var, at Den Fynske Bladfonds
fremmeste formål er at virke til gavn for Fyens Stiftstidende. Det skal ske ved at sikre bladet størst mulig
økonomisk uafhængighed gennem ansættelse af en højt kvalificeret og kompetent ledelse. Ligeledes skal
fonden sikre, at bladet er helt uafhængig af private og offentlige interesser.

Den Fynske Bladfond ejer samtlige aktier i Fyens Stiftstidende A/S, der har givet licens til udgivelsen af
dagbladet Fyens Stiftstidende til Jysk Fynske Medier P/S, således at Fyens Stiftstidende herigennem kan
udgives som et selvstændigt og uafhængigt dagblad med egen profil. Fyens Stiftstidende A/S har 68,5%
af ejerskabet i Fynske Medier P/S, der igen har 47,5% ejerskab i det fælles driftsselskab Jysk Fynske
Medier P/S, der producerer en række dagblade, ugeaviser mv. samt har digitale medier, grafisk-, marketing-, trykkeri- og distributionsaktiviteter. De øvrige kapitalejere i Jysk Fynske Medier P/S er Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS og Jyske Medier A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Den økonomiske stilling
Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens mening indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af fondens finansielle stilling og resultat for det forløbne
år.
Fonden har i årets løb foretaget uddelinger til følgende hovedområder:



Støtte til den frie presse, med særligt henblik på at sikre Fyens Stiftstidendes uafhængighed, i
alt 3.845.000 kr., herunder

o

Fyens Stiftstidende – Fremtidens Lokalmedie 2.970.000 kr.

o

Fyens Stiftstidende – Det Gode Liv og Folkemøde 775.000 kr.

o

DMJX – 75 års jubilæumsudstilling og events 50.000 kr.

o

Mediemuseet – ”Medierne mellem oplysning og underholdning” 50.000 kr.



Støtte til uddannelsesformål til unge inden for medieverdenen, i alt 378.740 kr.



Støtte til uddannelsesformål for selskabernes ansatte, i alt 176.170



Uddeling til descendenter efter fondens stifter, i alt 1.035.832 kr.

Årets aktiviteter i driftsselskabet Jysk Fynske Medier P/S giver et overskud før skat på 10,2 mio. kroner
for 2018.
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Redegørelse for fondsledelse
Fondsbestyrelsen og god fondsledelse
Fondens bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf 1 er medarbejderrepræsentant.
Udgangspunktet for bestyrelsens sammensætning har været, at den er bredt sammensat erhvervs- og
uddannelsesmæssigt, geografisk for Fyens Stiftstidendes relevante område, i relation til mangfoldighed
og kompetencer, således at bestyrelsen til en hver tid kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen
til gavn for fondens formål.

tilfredshed konstatere, at fondens bestyrelse - med en personfordeling mellem kønnene på 4 medlemmer
og 5 medlemmer - har en ligelig kønsfordeling, jf. Erhversstyrelsens vejledning fra marts 2016. Fondens
bestyrelse på ni medlemmer skal, for at have en ligelig kønsfordeling, have en personfordeling på kønnene mellem 3 og 6 medlemmer.
I forlængelse af lov om erhvervsdrivende fonde har komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt
"Anbefalinger for god fondsledelse", som erhversdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten
forklare, hvis anbefalingerne ikke følges ("følg eller forklar"-princippet).
Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a, fremgår på fondens hjemmeside og er
tilgængelig på
http://denfynskebladfond.dk/wp-content/uploads/god-fondsledelse-årsrapport-2018-final-april2019.pdf
Om bestyrelsesmedlemmerne i Den Fynske Bladfond

Navn, stilling, titel,

Dato for indtræ-

Udløb af valg-

fødeår, køn

delse

periode1

Hverv og kompetencer

Tage Koed Madsen

Juli 1993,

2024

Bestyrelsesformand

tiltrådt som for-

Syddansk Universitet.

Professor, dr.merc.,

mand den 31.

Formand for Fyens Stiftstidendes besty-

ph.d.

december 2010

relse 2011-2015.

Professor i international marketing ved

Født 1954

Ledelseserfaring som institutleder i 17 år

Mand

og dekan i 4 år. Erfaring med erhvervs-

Vederlag: 110.000

økonomisk forskning. Erfaring med vide-

kr.

regående uddannelser.

Torben Frigaard

April 2013,

Rasmussen

tiltrådt som

Næstformand

næstformand den

2038

Bestyrelsesformand i Mobile Industrial
Robots, CalWin A/S, Sigma Estimates
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Født 1968

16. marts 2016

A/S, Umbraco, esoft, Vinens Verden. Be-

Mand

styrelsesmedlem i HCA Festivals. Etable-

Vederlag: 80.000 kr.

ring af flere virksomheder, fx e-conomics.
Medlem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2013-2015.
Erfaring med vurdering af business cases. Ledelseserfaring. Bestyrelseserfa-

Hans Henrik Banke

April 2017 og til-

Medlem

lige 2014-2015

2030

Advokat og partner i Focus Advokater
P/S. Bestyrelsesmedlem i Alumeco A/S,

Født 1960

Alphalyse A/S, R H Grønlykkes Fond

Mand

m.fl. Medlem af Fynske Mediers besty-

Vederlag: 50.000 kr.

relse 2015-2017. Medlem af Fyens
Stiftstidendes bestyrelse 2014-2015.
Erhvervsjuridisk kompetence, herunder
selskabs- og fondsretlige emner.

Malene Birkelund

December 2007

2039

Journalist på Fyens Stiftstidende siden

Medlem

1997.

Født 1969

Medarbejderrepræsentant.

Kvinde

Medlem af Fyens Stiftstidendes besty-

Vederlag: 50.000 kr.

relse 2011-2015.
Erfaring med mediebranchen samt bredt
orienteret inden for kultur.

Eva Tøjner Götke

Februar 2005

2034

Cand.theol. og sognepræst siden 1992.

Medlem

Næstformand i Præsteforeningen 2014-

Født 1964

2017.

Kvinde

Medlem af Fyens Stiftstidendes besty-

Vederlag: 50.000 kr.

relse 2011-2015.
Bred orientering inden for kulturlivet og
kompetencer inden for etiske spørgsmål.

Per

Westergaard

April 2019

2022

Forfatter og foredragsholder.

Jensen

Bestyrelsesformand i Jysk Fynske

Medlem

Medier siden 2019, Fynske Medier si-

Født 1952
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Mand

den 2018, Constructive Institute si-

Vederlag: 50.000

den 2017. Bestyrelsesmedlem i Fy-

kr.

ens Stiftstidende 2016-2018. Bestyrelsesmedlem i Fynske Medier 20172018. Bestyrelsesmedlem i Jysk Fynske Medier 2017-2019. Bestyrelsesmedlem i Ritzaus Bureau 2008-2019.
Bestyrelsesformand journalistuddannelserne på SDU 2008-2016.
Jysk Fynske Medier indtil 2016. Chefredaktør Fyens Stiftstidende 20082016. Chefredaktør og adm. direktør
Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis

2005-2008.

Chefredaktør

og

adm. direktør mediehuset Ingeniøren
1997-2005. Redaktionschef Politiken
1995-1997 og Børsens Nyhedsmagasin 1986-1995.
Ledelseserfaring. Indsigt i global medieudvikling.
Søren Schultz Jør-

April 2017 og til-

gensen

lige 2014-2015

2037

Direktør og ejer af medieudviklings-virksomheden Kontrabande. Medlem af Fyn-

Medlem

ske Mediers bestyrelse 2015-2017. Med-

Født 1967

lem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse

Mand

2014-2015

Vederlag: 50.000 kr.

Erhvervs-ph.d. med speciale i mediebranchen, særligt om fællesskaber på
Fyn.
Ledelseserfaring. Erfaring inden for mediebranchen.

Anna Vinding

Marts 2011

2020

Journalist og kommunikationsrådgiver.

Medlem

Underviser og censor ved journalist- og

Født 1950

kommunikationsuddannelser. Tidligere

Kvinde

kommunikationsdirektør ved DSB. Med-

Vederlag: 50.000 kr.

lem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse
2004-2015.
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Erfaring med mediebranchen. Ledelseserfaring.

Anne Mette

Juli 1993

2026

Turist-og erhvervsdirektør på Langeland.

Wandsøe

Cand.polit. Iværksætterrådgiver og land-

Medlem

distriktskoordinator. Master i Erhvervs-

Født 1956

udvikling i Landdistrikter 2013.

Kvinde

Medlem af Fyens Stiftstidendes besty-

Vederlag: 50.000 kr.

relse 2011-2015.

funds- og erhvervsforhold på Sydfyn.

---------1) Den Fynske Bladfonds fundats tilsiger, at et medlem er valgt, til vedkommende fylder 70 år
Redegørelse for uddelingspolitik
Fundatsen tilsiger, at der af fondens årlige indtægter skal henlægges 20% til opsparing, og at der frem
til år 2025 til descendenter efter fru Lily Dreyer skal uddeles legater svarende til 24% af fondens indtægter. Bestyrelsen udlægger fundatsens formuleringer sådan, at der for de resterende 56% af årets indtægter skal uddeles legater, der kan:
1. Støtte en fri presse, med særligt henblik på at sikre Fyens Stiftstidendes uafhængighed
Under dette formål støttes aktiviteter, der kan skabe et bedre grundlag for, at fri meningsudveksling kan
fremmes. Fonden kan under dette formål yde støtte til alment gavnlige formål som eksempelvis projekter,
der medvirker til at fastholde kvalitetsjournalistik, men også til udviklingsprojekter, der for eksempel
sigter på at øge dialogen i lokalsamfundet via digitale medier.
Med baggrund i stifterens hensigt lægger bestyrelsen afgørende vægt på, at aktiviteterne vedrørende
dette formål direkte eller indirekte kan medvirke til at styrke Fyens Stiftstidendes position og redaktionelle uafhængighed. Som eksempler på projekter, Den Fynske Bladfond tidligere har støttet, kan nævnes
et Erhvervs PhD-projekt, hvis mål var at finde nye måder, hvorpå bladet kan komme i dialog med nye
fællesskaber på Fyn. Projektets resultater, der også har almen interesse, gøres offentligt tilgængelige. Et
andet eksempel er fondens støtte til, at Zetland kunne udvikle nye former for journalistik, hvilket ud over
det almene udbytte også gav anledning til en række spændende artikler i Fyens Stiftstidende. Senest har
Den Fynske Bladfond gennemført et omfattende udredningsarbejde med henblik på at skærpe kriterierne
for fondens uddelinger og videre arbejde. Dette resulterede bl.a. i etableringen af et udviklingsselskab,
FST Growth, som et datterselskab under Fyens Stiftstidende A/S. Selskabet skal investere i teknologier,
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services og forretningsområder, som er med til at tegne fremtidens medievirksomheder - både nationalt
og internationalt. Endelig har Den Fynske Bladfond støttet strategiske udviklingsprojekter for Fyens Stiftstidende samt årligt tilbagevendende begivenheder som Det Fynske Folkemøde, Fyens Stiftstidendes Forskerpris og andre arrangementer, der er medvirkende til at styrke Fyens Stiftstidendes position som et
aktivt og konstruktivt mediehus, der tager medansvar for udviklingen i sit område.
2. Virke til gavn for ansatte ved Fyens Stiftstidende, herunder uddannelse og arbejdsvilkår
Under dette formål kan støttes alle aktiviteter, der sigter mod at forbedre arbejdsvilkår og uddannelse
for ansatte, der direkte arbejder for Fyens Stiftstidende. Fonden har under dette formål ydet støtte til for

3. Støtte til uddannelse af unge inden for medieverdenen
Inden for dette formål ydes især støtte til journalistuddannelserne. Støtten ydes til enkeltpersoner eller
institutioner, især hvis der er tale om aktiviteter, der også kan tilgodese formål 1 ovenfor. Fonden har
under dette formål ydet støtte til almene formål som eksempelvis Fyens Stiftstidendes Fellowship ved
journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet; rejselegater til de bedste bacheloropgaver og kandidatuddannelser ved Syddansk Universitet; rejselegater til journaliststuderendes udlandsophold; Erhvervs
PhD-forløb.
I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for Den Fynske Bladfond beslutter bestyrelsen uddelingsrammen for det kommende regnskabsår. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen i årets løb
beslutte at foretage ekstraordinære henlæggelser til uddelinger.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke fondens
finansielle stilling.
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Resultatopgørelse for 2018

Note

Bruttotab

2018

2017

kr.

kr.

(142.660)

(40.081)

(540.000)

(540.000)

Driftsresultat

(682.660)

(580.081)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

4.000.000

4.000.000

2.945

601.972

Personaleomkostninger

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

1

(63.218)

0

3.257.067

4.021.891

2.605.653

3.217.513

651.414

804.378

3.257.067

4.021.891

Forslag til resultatdisponering
Henlagt til fremtidige uddelinger
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017

kr.

kr.

8.813.428

8.813.428

61.273

93.540

8.874.701

8.906.968

8.874.701

8.906.968

Andre tilgodehavender

635

19.070

Tilgodehavender

635

19.070

Andre værdipapirer og kapitalandele

25.535.152

25.598.029

Værdipapirer og kapitalandele

25.535.152

25.598.029

689.184

199.896

Omsætningsaktiver

26.224.971

25.816.995

Aktiver

35.099.672

34.723.963

Note

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Likvide beholdninger

2
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2018

2017

kr.

kr.

300.000

300.000

Reserve for opskrivninger

8.000.000

8.000.000

Henlagt til uddelinger

8.778.520

8.928.779

Overført overskud eller underskud

17.814.346

17.162.932

Egenkapital

34.892.866

34.391.711

0

125.538

Anden gæld

206.806

206.714

Kortfristede gældsforpligtelser

206.806

332.252

Gældsforpligtelser

206.806

332.252

35.099.672

34.723.963

Note

Virksomhedskapital

Gæld til tilknyttede virksomheder

Passiver
Eventualforpligtelser

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Egenkapital
primo
Ordinære
uddelinger
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført

Virksom-

opskriv-

Henlagt til

overskud eller

hedskapital

ninger

uddelinger

underskud

kr.

kr.

kr.

kr.

300.000

8.000.000

8.928.779

17.162.932

0

0

(2.755.912)

0

0

2.605.653

651.414

300.000

8.000.000

8.778.520

17.814.346

0

I alt
kr.
Egenkapital primo

34.391.711

Ordinære uddelinger

(2.755.912)

Årets resultat
Egenkapital ultimo

3.257.067
34.892.866
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Noter
Noter

2018

2017

kr.

kr.

540.000

540.000

540.000

540.000

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

0

#

EjerRetsHjemsted

form

Odense

A/S

andel
%

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Fyens Stiftidende

3. Eventualforpligtelser
Virksomheden har ingen eventualforpligtelser
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ingen pantsætninger og sikkerhedstillelser.

100,0
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Den Fynske Bladfond har med henvisning til årsregnskabsloven § 110 stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter andre eksterne omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Personaleomkostninger
Fonden har ingen ansatte, hvorfor personaleomkostninger udelukkende indeholder bestyrelseshonorarer.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter de i regnskabsåret modtagne udbytter o.l.
fra de enkelte virksomheder.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, realiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer
samt modtagne udbytter.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninge samt nettokurstab vedrørende værdipapirer.
Balancen
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter obligationer, der forventes beholdt til udløb og måles
til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse obligationer forstås obligationernes
resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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