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Generelle oplysninger om fonden

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 for Den Fynske Bladfond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Odense, den 30. maj 2022

Bestyrelse

Torben Frigaard Rasmussen
formand

Tage Koed Madsen
næstformand

Hans Henrik Banke

Anne Mette Wandsøe
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Per Westergaard Jensen

Søren Schultz Jørgensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Den Fynske Bladfond og fondsmyndigheden
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
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Vi har revideret årsregnskabet for Den Fynske Bladfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,
at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Palle H. Jensen
statsautoriseret revisor
mne32115
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Esbjerg, den 30. maj 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Hans Baunsgaard Eskildsen
statsautoriseret revisor
mne45827
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Generelle oplysninger om fonden
Fonden

Den Fynske Bladfond
Banegårdspladsen 1
5000 Odense C

Bestyrelse

Torben Frigaard Rasmussen, formand
Tage Koed Madsen, næstformand
Hans Henrik Banke
Anne Mette Wandsøe
Eva Tøjner Götke
Per Westergaard Jensen
Søren Schultz Jørgensen
Susan Nørgaard

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
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CVR-nr.: 36 33 98 10
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Odense
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Ledelsesberetning
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.
Udvikling i året
Fondens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på DKK 3.982.000, og fondens balance pr. 31.
december 2021 udviser en egenkapital på DKK 31.103.884.
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Uddelinger
Der er i årets løb uddelt DKK 3.270.461 (2020: DKK 6.785.290), der efter fondens formål er fordelt
således på hovedkategorier:
2021

2020

DKK

DKK

793.345

694.279

2.137.416

5.811.011

Støtte til uddannelsesformål for selskabernes ansatte

200.844

0

Støtte til uddannelsesformål til unge inden for medieverdenen

138.856

280.000

3.270.461

6.785.290

-84.861

-4.471.672

Uddeling til descendenter efter fondens stifter
Støtte til den frie presse, med særligt henblik på at sikre Fyens
Stiftstidendes uafhængighed

Uddelinger i alt
Der er i året henlagt følgende til udelingsrammen

I henhold til vedtægt er der af årets resultat foretaget konsolidering af fondsformuen med DKK 796.400
(2020: DKK 578.404), jf. resultatdisponeringen.
Redegørelse for god fondsledelse
Bestyrelsen for Den Fynske Bladfond har forholdt sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger om
god fondsledelse.
Den Fynske Bladfond tilslutter sig anbefalingerne ud fra et ønske om at udøve god fondsledelse gennem
principper, som sikrer størst mulig åbenhed og transparens og imødekommer derfor alle de anbefalinger,
der er relevante for fonden og forklarer, hvorfor enkelte anbefalinger ikke følges.
Fondens bestyrelse består af otte medlemmer.
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Ledelsesberetning
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 enhver tid kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen til gavn
for fondens formål.
Fonden er ikke omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Vi kan dog med
tilfredshed konstatere, at fondens bestyrelse - med en personfordeling mellem kønnene på 3 medlemmer
og 5 medlemmer - har en ligelig kønsfordeling, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning fra marts 2016. Ved en
ligelig kønsfordeling forstås en fordeling på 40/60 pct. af henholdsvis kvinder og mænd eller det
antal/pct. som ligger tættest på 40 pct.
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Den lovpligtige redegørelse er tilgængelig på fondens hjemmeside jf.
https://denfynskebladfond.dk/media/5696/20220525_aarsrapport_2021.pdf
Oplysninger om bestyrelsens medlemmer
Fondsbestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen i det år, hvor de fylder 70 år .
Vedrørende aflønning af bestyrelsen henvises til note 1 .

7

Ledelsesberetning
Indtrådt i
bestyrelsen i
April 2013
Tiltrådt som
bestyrelsesformand den
17. marts 2020

Udløb af
valgperiode
2038

Tage Koed Madsen
Næstformand
Født 1954
Mand
Vederlag: DKK 80.000

Juli 1993

2024

Hans Henrik Banke
Medlem
Født 1960
Mand
Vederlag: DKK 50.000

April 2017 og
tillige 20142015

2030

Eva Tøjner Götke
Medlem
Født 1964
Kvinde
Vederlag: DKK 50.000

Februar 2005

2034

Per Westergaard
Jensen
Medlem
Født 1952
Mand
Vederlag: DKK 50.000

April 2019

2022

Søren Schultz
Jørgensen
Medlem
Født 1967
Mand
Vederlag: DKK 50.000

April 2017 og
tillige 20142015

2037

Anne Mette Wandsøe
Medlem
Født 1956
Kvinde
Vederlag: DKK 50.000

Juli 1993

2026

Susan Nørgaard
Medlem
Født 1967
Kvinde
Vederlag: DKK 50.000

Januar 2021

2038

Hverv og kompentencer
Bestyrelsesformand i esoft og Vinens Verden.
Bestyrelsesmedlem i Umbraco, HCA Festivals, Cardlay,
Accutics, Kontolink m.fl.
Etablering af flere virksomheder, fx e-conomics.
Medlem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2013-2015.
Formand for FST Growth fra 2019. FST Growth er et 100 %ejet datterselskab under Fyens Stiftstidende.
Erfaring med vurdering af business cases. Ledelseserfaring.
Bestyrelseserfaring.
Professor emeritus i international marketing ved Syddansk
niversitet, dr.merc., ph.d.
Formand for Den Fynske Bladfonds bestyrelse 2010-2020.
Formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2011-2015.
Ledelseserfaring som institutleder i 17 år og dekan i 4 år.
Erfaring med erhvervsøkonomisk forskning. Erfaring med
videregående uddannelser.
Advokat og partner i Focus Advokater P/S.
Bestyrelsesmedlem i Alumeco Holding A/S, Alphalyse A/S,
R H Grønlykkes Fond og Balex Advokatanpartsselskab.
Medlem af Fynske Mediers bestyrelse 2015-2017. Medlem
af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2014-2015.
Erhvervsjuridisk kompetence, herunder selskabs- og
fondsretlige emner.
Cand.theol. og sognepræst siden 1992.
Domprovst i Helsingør fra 2021.
Næstformand i Præsteforeningen 2014-2018.
Medlem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2011-2015.
Bred orientering inden for kulturlivet og kompetencer inden
for etiske spørgsmål.
Chefredaktør.
Bestyrelsesformand i Fynske Medier siden 2018 og i
Constructive Institute siden 2017. Bestyrelsesformand i Jysk
Fynske Medier 2019-2021, bestyrelsesmedlem i Jysk
Fynske Medier fra 2017, i dag næstformand.
Bestyrelsesmedlem i Fyens Stiftstidende 2016-2018.
Bestyrelsesmedlem i Fynske Medier 2017-2018.
Bestyrelsesmedlem i Ritzaus Bureau 2008-2019.
Bestyrelsesformand journalistuddannelserne på SDU 20082016.
Chefredaktør og direktionsmedlem i Jysk Fynske Medier
indtil 2016. Chefredaktør Fyens Stiftstidende 2008-2016.
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 19861995.
Ledelseserfaring. Indsigt i global medieudvikling.
Direktør og ejer af medieudviklingsvirksomheden
Kontrabande.
Cand.scient.pol. Erhvervs-ph.d. med speciale i
mediebranchen, særligt om fællesskaber på Fyn.
Medlem af Fynske Mediers bestyrelse 2015-2017. Medlem
af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2014-2015.
Ledelseserfaring. Erfaring inden for mediebranchen.
LAG koordinator Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.
Cand.polit. Iværksætterrådgiver og landdistriktskoordinator.
Master i Erhvervsudvikling i Landdistrikter 2013.
Medlem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse 2011-2015.
Ledelseserfaring. Erfaring med samfunds- og
erhvervsforhold på Sydfyn.
Direktør i Nørgaard & Co. Direktør i Noahs Global Danmark.
Partner i Tanken 16.
Bestyrelsesmedlem i Det Fynske Kunstakademi og S/I
TipToe BigBand. Komitémedlem i MarCom, HCA Festivals
fra 2017.
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Navn, stilling, titel,
alder, køn
Torben Frigaard
Rasmussen
Bestyrelsesformand
Født 1968
Mand
Vederlag: DKK
110.000
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Ledelsesberetning
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,
efter at administrationsudgifter og opsparing er fragået. For de resterende 56 % af årets indtægter skal
uddeles legater, der kan:

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. Her er der for eksempel bevilget midler til
udarbejdelse af en digital læringsplatform for journalister vedr. forskningsformidling, en kvalitativ
brugerinterviewundersøgelse af en videosatsning og en digital guide til journalister om mangfoldighed.
Den Fynske Bladfond har siden 2011 hvert år doneret DKK 500.000 til Fyens Stiftstidendes Fellowship.
Fellowshippet tildeles efter ansøgning til et halvårligt ophold ved Syddansk Universitet. Kravet er, at et
projekt skal udvikle den danske mediebranche ved at være interessant, banebrydende og nyskabende. Det
har bl.a. ført til flere væsentlige bogudgivelser.
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.
Den Fynske Bladfond ydede støtte til jubilæumsaktiviteter i anledning af, at Fyens Stiftstidende 3. januar
2022 rundede 250 år.
Den Fynske Bladfond har 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, services og forretningsområder, som er med til at tegne fremtidens
medievirksomheder - både nationalt og internationalt. Vi henviser til hjemmesiden for FST Growth,
fstgrowth.com.
Fonden har under dette formål også ydet støtte til for eksempel Odense Journalistforening.
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
eksempel studieture for bladets praktikanter.
3. Støtte til uddannelse af unge inden for medieverdenen
Inden for dette formål ydes især støtte til journalistuddannelserne. Støtten ydes til enkeltpersoner eller
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1. Støtte en fri presse, med særligt henblik på at sikre Fyens Stiftstidendes uafhængighed

Ledelsesberetning
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 rejselegater til de bedste
bacheloropgaver og kandidatuddannelser ved Syddansk Universitet og rejselegater til
journaliststuderendes udlandsophold.
Bestyrelsen har afsat midler i tre år til en forsøgsordning med Den Fynske Bladfonds Talent-Fellowship til
masterstuderende. Forsøgsordningen igangsættes efterår 2022.
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.
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Der henvises i øvrigt til Den Fynske Bladfonds hjemmeside, denfynskebladfond.dk.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke fondens
finansielle stilling.
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Note

Bruttotab

2021

2020

DKK

DKK

-303.108

-214.513

-490.000

-441.500

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

4.000.000

4.000.000

Resultat før finansielle poster

3.206.892

3.343.987

Finansielle indtægter

1.144.284

155.107

-369.176

-607.072

3.982.000

2.892.022

0

0

3.982.000

2.892.022

3.270.461

6.785.290

Personaleomkostninger

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Udmøntede uddelinger
Konsolidering af fondsformuen

796.400

578.404

Regulering af uddelingsrammen

-84.861

1.528.328

0

-6.000.000

3.982.000

2.892.022

Overført resultat
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december

Note

2021

2020

DKK

DKK

8.813.428

8.813.428

17.368

26.680

Finansielle anlægsaktiver

8.830.796

8.840.108

Anlægsaktiver

8.830.796

8.840.108

Andre tilgodehavender

56.365

290

Tilgodehavender

56.365

290

22.664.263

21.875.659

2.606.944

1.377.161

Omsætningsaktiver

25.327.572

23.253.110

Aktiver

34.158.368

32.093.218

Kapitalandele i dattervirksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer
Likvide beholdninger

2
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Aktiver

Balance 31. december

Note

Grundkapital
Konsolidering af fondsformuen

2021

2020

DKK

DKK

300.000

300.000

19.848.882

19.052.482

Uddelingsrammen

8.955.002

9.039.863

Overført resultat

2.000.000

2.000.000

31.103.884

30.392.345

2.682.476

1.420.000

2.682.476

1.420.000

5.060

0

Anden gæld

202.604

180.873

Skyldige uddelinger

164.344

100.000

Kortfristede gældsforpligtelser

372.008

280.873

Gældsforpligtelser

372.008

280.873

34.158.368

32.093.218

Egenkapital
Hensat til senere uddelinger

3

Hensatte forpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

4

Anvendt regnskabspraksis

5
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Passiver

Egenkapitalopgørelse
Konsolidering

Egenkapital 1. januar

af fonds-

Uddelings-

Overført

Grundkapital

formuen

rammen

resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

19.052.482

9.039.863

2.000.000

30.392.345

300.000
0

0

-3.270.461

0

-3.270.461

0

796.400

3.185.600

0

3.982.000

300.000

19.848.882

8.955.002

2.000.000

31.103.884

Egenkapital 31. december
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Udmøntede uddelinger
Årets resultat

14

Noter til årsregnskabet
1

2021

2020

DKK

DKK

Personaleomkostninger
490.000

441.500

490.000

441.500

0

0

Torben Frigaard Rasmussen
Tage Koed Madsen
Hans Henrik Banke
Anne Mette Wandsøe
Eva Tøjner Götke
Per Westergaard Jensen
Søren Schultz Jørgensen
Susan Nørgaard
Anna Vinding

110.000
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0

99.750
85.500
48.750
48.750
48.750
48.750
48.750
0
12.500

Bestyrelseshonorar i alt

490.000

441.500

Kostpris 1. januar

8.813.428

8.813.428

Regnskabsmæssig værdi 31. december

8.813.428

8.813.428

Lønninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn
Fyens Stiftstidende A/S

Hjemsted
Odense

Selskabskapital
DKK 500.000

Stemme- og
ejerandel
100%

Egenkapital
Årets resultat
246.139.000
9.082.000

15
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Navn

Noter til årsregnskabet
2020

DKK

DKK

Hensat 1. januar

1.420.000

1.500.000

Hensat i regnskabsåret

1.600.000

420.000

Anvendt i regnskabsåret

-337.524

-500.000

2.682.476

1.420.000

Hensat til senere uddelinger

Hensat 31. december

4

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.
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3

2021
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Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Fynske Bladfond for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2021 er aflagt i DKK.
Koncernregnskab

Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration og kontorhold mv.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af andre
eksterne omkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger til bestyrelsen.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
Udbytte fra dattervirksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen, når de vedtages på generalforsamlingen i dattervirksomheden. Dog modregnes udbytte som vedrører indtjening i dattervirksomheden før
modervirksomheden overtog denne i kostprisen for dattervirksomheden.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab.

Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Uddelinger
Udbetalte uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår
egenkapitalen via resultatdisponeringen.
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Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der
forventes beholdt til udløb og måles til amotiseret kostpris.

Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skyldige uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, men som ikke er udbetalt på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen
og indregnes som en gældsforpligtelse.
Uddelingsrammen

Hensættelser vedrørende uddelinger
For uddelinger, som er meddelt modtager, og som er betinget af én eller flere begivenheders opfyldelse
hos modtager, kan forpligtelsen være usikker med hensyn til beløbsstørrelse eller forfaldstidspunkt. Disse
poster indregnes i hensættelser vedrørende uddelinger.
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På bestyrelsesmødet, hvor godkendelse af årsregnskabet sker, beslutter bestyrelsen en beløbsramme, som
forventes uddelt. Dette beløb overføres fra de frie reserver til uddelingsrammen. I takt med, at uddelingerne bliver kundgjort over for modtager, udbetales beløbene, eller de overføres til gæld eller undtagelsesvis
til hensættelser vedrørende uddelinger.
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