Bilag 1.2 Lolland-Falsters
Folketidende
b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer

2.2.1

Nyheds- og aktualitetsredaktion

Ans0ger bliver en del af et redaktionelt netvcerk
med de regionale mediehuse i Danmark med
henblik pa l0bende at afdrekke relevante og
vcesentlige dagsordner, som kan l0ftes til
landsdrekkende niveau og bidrage til, at historierne anskues fra flere forskellige vinkler og
lokationer.

2.2.2

Programmer med vcerter med
holdninger/vcerdier

Der henvises til svaret under punkt. 2.1.1

Nyhedsprogrammer udover
minimumskravet

Der henvises til svaret under punkt. 2.1.1

Innovation

FT fors0ger til stadighed og energisk at udvikle
sig iscer rettet mod online og Radio. Radio
Sydhavs0erne er for tiden ved at udvikle en
ungdomsredaktion, som skal integreres i
sendefladen.
FT har en lang tradition for at inddrage
brugerne pa alle vore platforme savel pa print
som pa online.
FT har star erfaring i at distribuere og
tilgrengelig0re selskabets produkter og
platforme.
FT har ikke specielle
talentudviklingsprogrammer, men s0ger til
stadighed at udvikle medarbejderne.
Der henvises til svaret under punkt. 2.1.1

2.2.3
2.2.4

2.2.5

Interaktion med lyttere

2.2.6

Distribution og tilgcengeligg0relse

2.2.7

Talentudvikling

2.2.8
Formidling af kulturprogrammer
2.2.9
Debatprogrammer
2.2.10 Formidling af musik
2.2.11 Satire

Der henvises til svaret under punkt. 2.1.1
Der henvises til svaret under punkt. 2.1.1
Radio Sydhavs0erne har erfaring med
satireprogrammer i samarbejde med satirikere.

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring indenfor de relevante omrc\der i
forhold til at opfylde krav og kriterier
Ans0ger skal redeg0re for den ledelsesmcessige kompetence og erfaring indenfor de relevante
omrader i forhold til at opfylde krav og kriterier.
Ledelsespersonernes CV vedlcegges og nummereres.

3. Ledelsens sammenscetning, kompetencer og erfaring
Navn

3.1

Funktion i relation til
programtyper m.v.

Resume over relevant
kompetence og erfaring

Adm. direkt0r

Jan Holmboe

3.2

Ansvarshavende
chefredakt0r

Lars Hovgaard

Adm. direkt0r Lolland-Falsters 1.2.F.1
Folketidende A/5 fra 2012.
Adm. direkt0r Radio
Sydhavs0erne A/5 fra 2012
Ansvh. Chefredakt0r Lolland- 1.2.F.2
Falsters Folketidende A/5 fra
2012�

I

5

Bilagsnr.
for CV

Medlem af bestyrelsen for
Radio Sydhavs0erne A/5 fra

2012.

3.3

...

4. Nf/Jglemedarbejderes kompetence og erfaring i forhold til at opfylde krav og
kriterier

Ans0ger skal redeg0re for den medarbejdermcessige kompetence og erfaring indenfor de
relevante omrader i forhold til at opfylde krav og kriterier.
N0glemedarbejdernes CV nummereres og vedlcegges.
4. N"glemedarbejdernes kompetencer og erfaring
Funktion i relation til
programtyper m.v.

4.1
4.2

Navn

Resume over relevant
kompetence og erfaring

Anders Br0nholt

Har mere end 15 ars
erfaring med at drive radio

(fx den ansvarshavende redakt(!lr,
(!lvrige redakt(!lrer, va:rter mv.)

Radiochef for Radio
Sydhavs0erne

Bilagsnr.
for CV

4.3

...

5. Organisationens struktur og kapacitet i forhold til at opfylde krav oq kriterier

Ans0ger skal vedlcegge et organisationsdiagram med beskrivelse af n0dvendig
kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte n0gleroller samt en opg0relse af n0dvendig
ressourcevolumen i de enkelte dele af organisationen. I den grad ans0ger baserer sin
virksomhed pa andre enheders formaen, skal disse indga i beskrivelsen og identificeres som
eksterne.
Organisationsdiagram og beskrivelse vedlcegges som bilag.
Bilagsnummer:
1.2.F.3 Folketidendes Selskabsstruktur
1.2.F.4 Folketidendes organisationsstruktur
1.2.F.5 Radio Sydhavs0ernes
organisationsstuktur

5. Organisationsdiagram og beskrivelse
(ved/a:gges som bilag)
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Bilag 1.2.F.1

Jan Arentsen Holmboe

F0dt den 12. april 1957.
Uddannelse:

•
•
•

HA fra Arhus Business School 1980
HD-R med skatteret som speciale fra Arhus Business School 1983
Master of Business Administration (MBA) fra Henley Business School/Brunnel University i London

Erhvervserfaring:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEO-Lolland-Falsters Folketidende A/S fra 2012
CEO-Radio Sydhavs0erne A/S fra 2012
CFO-Midtjyske Medier P/S fra 2008-2012
IT-direkt0r og direkt0r for accidenstrykkerier i Fynske Medier fra 2006 -2008
Direkt(l!r-A/S Svendborg Avis fra 1991-2006 .
DirektionssekretcEr-F. Salling A/S fra 1987-1991
Financial Controller - Dansk Supermarked Administration 1987
Gruppeleder Intern Revision-Dansk Supermarked Administration fra 1983-1987
Revisor-Kommunernes Revisionsafdeling fra 1980-1983

Bestyrelsesformand

•
•
•
•

Bladfonden fra 2017
Rotationen Nyk0bing F A/S fra 2013 -2018
Malm0 Tidningstryck AB fra 2013 -2018
Fyens Distribution A/S fra 2006 - 2008

Bestyrelsesmedlem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gefion/SjcEllandsgruppen A/S fra 2012
Den Danske Presses F<Ellesindk0bsforening fra 2013
Ugebladet Skanderborg af 1999 A/S fra 2009-2012
Unimedia A/S fra 2012 - 2014
Grena Bladet A/S fra 2009 - 2012
Dansupport A/S fra 2002 - 2003
Ugeavisen Odense ApS fra 1991-1996
Ugeavisen Svendborg ApS fra 1991 - 1996
Svendborg Motor Co. A/S fra 2007-2009
Tryksagsomdelingen Fyn A/S fra 2003 -2007
Format Reklame-PR- Meida A/S fra 2000 - 2001

Bilag 1.2.F.2

Lars Hovgaard

04.12 1971
Journalist, Dan marks Journalisth(l!jskole, 1998

Erhvervserfaring:
Ansvarshavende chefredakt(l!r, Lolland-Falsters Folketidende 2012 Redaktionschef, Lolland-Falsters Folketidende, 1999-2012
Reporter, Dagbladet B.T., 1998-1999

Kurser og efteruddannelse:
2004 - Lederkurset "Forandringsledelse" pa Nordisk lnstitut for Medieledelse.
2005 - Kurset "ScEt damp pa lokaljournalistikken" - herunder studieophold pa den amerikanske lokalavis St.
Paul Pioneer Press i USA.
2008 - Kurset "Bliv en bedre redakt(l!r" pa Update - Center for journalistisk kompetenceudvikling.

Medlem af bestyrelsen for Radio Sydhavs(l!erne A/5 siden 2012.

Bilag 1.2.F.3

·-....

QJ

�

0

u.

U'I
I.,
QJ
U'I

-....

n:I

u.I

"'C
C
n:I

0
...J

Bilag 1.2.F.4

...
�
...
::I

::I

ti
Ill
C:

0
�

"'
"'

.!!!
C:

�
0

Ill
GJ
't:I
C:
CIJ
't:I

·,.::;
�
�

Bilag 1.2.F.5

Radio Sydhavsl1)erne A/S - organisationsstruktur

Bilag 1.2.F.6

[3E1 € nHOLm
VI

Lolland-Falsters

ordinære

A/S

F

39 30 93 19

Arsrapport

Årsrapporten

BALANCE

Folketidende

20, 4800 Nykøbing

Tværgade
CVR-nr.

SKAEIER

er

for

godkendt

generalforsamling,

på

2018

den
d.

Dirigent

ST ATSAu
TO RISER
ET
R EVISI
O N S P A R T N E R S E LS K A B

NykHbing
Herningve3

0:::;==.==;::S::=::=:==S...==,.,.=-,,

4800

F

Tel
www

34

NykBbing

F

54 84 8B € O
beierholm

CVR-nr

3;

dk

Bg 54 68

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Indholdsfortegnelse

Koncernoplysninger

m.v.

3

Ledelsespåtegning

Den

uafhængige

4

revisors

revisionspåtegning

5-7

Ledelsesberetning

8 - 12

Resultatopgørelse

13

Balance

14-15

Egenkapita1opgøre1se

16

Koncernens

17

Noter

pengestrømsopgøre1se

18 - 36

GEIEnHOLm
SKABER

EIALANCE

2

Lolland-Falstørs

Folketidende

A/S

Koncernoplysninger

Selskabet

Lolland-Falsters
Tværgade
4800

Folketidende

A/S

20

Nykøbing

Telefon:

F

54 88 02 00

Hjemmeside:
E-mail:

www.folketidende.dk

info@fo1ketidende.dk

Hjemsted:

Guldborgsund

CVR-m.:

Kommune

39 30 93 19

Regnskabsår:

OI.OI

- 31.12

Direktion

Jan Arentsen

Holmboe

Bestyrelse

Lars

Jørn Hvidtfeldt

Mette
Freddy

Arne

Hansen

Gitte

Frydendal

John

Karlsen

Mette

Hansen

Charlotte

Michael

Mistarz

Thomas

Alsgren

Allan

Nielsen

Grønnegaard

Holstener

nse Kristine

Rasmussen
Benzon

Schmidt

Heyn

Trine

Enebo

Gert

Klitgaard

Revision

Beierholm
Statsautonseret

Revisior4aririerselskab

Dattervirksomhed

Radio

Sydhavsøerne

Associerede

Rotationen
Gefion

BALI1NCE

Guldborgsund

Kommune

virksomheder

Nykøbing

F. A/S

/ Sjællandsgruppen

(3 €:IEnHOLm
SkltENil'l

A/S,

under

A/S,

konkurs,

Ringsted

Guldborgsund

Kommune

m.v.

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsespåtegning

Vi

har

dags

dato

aflagt

Folketidende

A/S.

Årsrapporten

aflægges

Det

er vores

nens

og

opfattelse,

regnskabsåret

med

at koncernregnskabet
aktiver,

og modervirksomhedens

01.01.18

passiver

for

Lonand-Fa]sters

årsregnskabsloven.

og årsregnskabet

aktiviteter

31.12.18

og
samt

giver

finansielle

et retvisende

stilling

pr.

billede

31.12.18

af koncernens

pengestrømme

en retvisende

redegørelse

og

af koncerresultatet

af

for regnskabsåret

- 31.12.18.

Ledelsesberetningen
ningen

for

i overensstemmelse

modervirksomhedens

koncernens
01.01.18

årsrapporten

indeholder

efter

vores

opfattelse

for de forhold,

beret-

omhandler.

Årsrapporten

Nykøbing

indstilles

til generalforsam1ingens

F, den 11. marts

godkendelse.

2019

Jan Arer»tsen

Bes.tyrelsen

!FreddneÅHansen

F

Hansen

Mic

Mette

Charlotte

Rasmussen

Benzon

=il
nse KristTne

/

Heyn

Trine

Errebo
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Den

Til

kapitalejeren

uafhængige

i Lolland-Falsters

revisors

Folketidende

revisionspåtegning

A/S

Konklusion
Vi har

revideret

skabsåret

01.01.18

herunder

anvendt

koncernen.

Det

- 31.12.18,

og selskabets

Grundlag

samt

med

vores

revision

beskrevet

i revisionspåtegningens

der

Vi

etiske

for revisorer

vi har

har

terne

kontrol,

uden

væsentlig

pet

om

indstille

pengestrømsopgøre1se

et retvisende

pr. 31.12.18

øvrige

samt

"Revisors
og

samt

bfflede

af resultatet

for regnskabsåret

regler)

etiske

forpligtelser

for

af koncer-

af koncernens

01.01.18

- 31.12.18

i

fejlinformation,

til at fortsaette

at udarbejde

fortsat

drift,

drifl;en

eller ikke

har andet

disse

standarder

og de yderligere

krav,

i henhold

som

og krav

med

der

til disse

og egnet

revision

og

og års-

internationale

er geeldende

regler

grundlag

de

er naermere

af koncernregnskabet

i overensstemmelse

om denne

skyldes

driften,

realistisk

at oplyse

enten

i Danmark,

og krav.

Det

for vores

konklusion.

har

er vores

hensigt

end

giver

et retvisfor den

in-

og et årsregnskab

ener fejl.

er ledelsen
om forhold

til

der

ansvaret

et koncernregnskab

og årsregnskabet

alternativ

har endvidere

besvigelser

og årsregnska)bet

ledelsen

og et årsregnskab,

Ledelsen

for at udarbejde

koncernregnskabet

medmindre

for revisionen

af et koncernregnskab

af koncernregnskabet
evne

ansvar

årsregnskabsloven.

for nødvendig

uanset

ifølge

om

og årsregnskabet

for udarbejdelsen

anser

standarder

ansvar

er tilstrækkeligt

koncernregnskabet

med

internationale

selskabet

etiske

revisionsbevis

som ledelsen

med

Vores

af koncernen

i overensstemmelse

og selskabets

er relevant,

vores

for

udarbejdelsen

nens

afsnit

(IESBA's

opnåede

ansvaret

billede

Ved

opfyldt

ansvar

ende

stilling

giver

for koncernen

i Danmark.

er uafhængige

at det

Ledelsen

og finansielle

samt

og noter,

årsregnskabsloven.

og årsregnskabet

pengestrømme

er gældende

regnskabet".

Ledelsens

efter

for regn-

egenkapita1opgøre1se

som selskabet

udarbejdes

i overensstemmelse

krav,

opfattelse,

balance,

A/S

årsregnskabsloven.

yderligere

regler

koncernen

Folketidende

konklusion

udført

ligesom

for såvel

passiver

for Lonand-Falsters

resultatopgørelse,

at koncernregnskabet

aktiviteter

for

omfatter

og årsregnskabet

aktiver,

overensstemmelse

har

der

regnskabspraksis

opfattelse,

og selskabets

Vi

og årsregnskabet

Koncernregnskabet

er vores

nens

koncernregnskabet

ansvarlig

for at vurdere

vedrørende

fortsat

på grundlag
at likvidere

drift,

koncerhvor

dette

af regnskabsprincip-

koncernen

og selskabet,

at gøre dette.
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Den

Revisors

ansvar

for

Vores

mål er at opnå

uden

væsentlig

en

når

høj grad

med

garanti

revision

revisionen

for,

at

findes.

væsentlige,

der

krav,

det

med

om

beslutninger,

denne

kan

som

er et højt

følge

forventes,

niveau

med

altid

træffer

som helhed

og

at afgive

af sikkerhed,

internationale

vil afdække

af besvigelser

at de enkeltvis

regnskabsbrugerne

ener fejl,

besvigelser

i Danrnark,

opstå

kan

skyldes

og årsregnskabet

i overensstemmelse

der er gældende

som

og årsregnskabet

af sikkerhed

udføres

rirnelighed

revisionspåtegning

for, om koncernregnskabet

Høj grad

Fejlinformationer

hvis

økonomiske

uanset

revision,

og de yderligere

sådan

af sikkerhed

en konklusion.
en

revisors

af koncernregnskabet

fejlinformation,

sionspåtegning

uafhængige

eller

på grundlag

men

er ikke

har

om

fejlinformation,

fejl og kan

samlet

en revi-

standarder

væsentlig

eller

er

betragtes

som

indflydelse

på de

af koncernregnskabet

og års-

regnskabet.

Som
de

led i en revision,
yderligere

krav,

professionel

@

skepsis

Identificerer
bet,

der

er

under

om

for vores

gaeldende

skyldes

risici

samt

end

sammensvaergelser,

internationale

foretager

vi

standarder

faglige

om revision

vurderinger

og

og

opretholder

Herudover:

for væsentlig

besvigelser
opnår

fejlinformation

eller

for ikke

væsentlig

at opdage

bevidste

og udfører

der er tilstraekkeligt

fejlinformation

dokumentfalsk,

i koncernregnskabet

fejl, udformer

revisionsbevis,

Risikoen

ved

med

i Danmark,

vi risikoen

konklusion.

er højere

i overensstemmelse

revisionen.

denne

på disse

gelser

udføres

og vurderer

uanset

reaktion
lag

der

væsentlig

udeladelser,

revisionshandlinger

og egnet

fejlinformation

forårsaget

af fejl,

og årsregnska-

idet

vildledning

forårsaget
besvigelser

eller

som

til at danne

grundaf besvi-

kan

omfatte

tilsidesættelse

af intern

kontrol.

*

Opnår

forståelse

vi

af

revisionshandIinger,
konklusion

@

Tager

der

stilling

vi

Konkluderer

vi,

om

betydelig

om koncemens

herom

i koncernregnskabet

modificere
frem

usikkerhed,

vores

til

datoen

medføre,

at koncernen

som

er

usikkerhed

vores

Vores

forbundet

i vores

længere

hvis

kan fortsaette

udforme

er passende,

samt

en

om

der

på

grundlag
ener

driften.
gøre

Hvis

forhold,

ikke

revisionsbevis,

begivenheder

på grundlag
af

det
der

eller

på

af

opnåede
kan

vi konkluderer,

opmærksom

oplysninger

på det

om de

er rimelige.

og årsregnskabet

sådanne

Fremtidige

kunne

udtrykke

har udarbejdet,

begivenheder

er baseret

at

for at kunne

af ledelsen,

til at fortsætte

eller,

ikke

for

kontrol.

revisionspåtegning

konklusioner

ikke

er anvendt

med

evne

revisionspåtegning.

og selskabet

interne

samt

revisionen
men

som ledelsen

passende,

og seIskabets
vi

for

af koncernregnskabet

og årsregnskabet

konklusion.
for

og selskabets

oplysninger,

drift

skal

relevans

omstaendighederne,

udarbejdelse

fortsat

er væsentlig

er en væsentlig

efter

og tilknyttede

revisionsbevis
tvivl

med

regnskabspraksis,

om ledelsens

regnskabsprincippet

kontrol

af koncernens

til, om den
skøn

interne

er passende

om effektiviteten

regnskabsmaessige

*

den

skabe
at der

oplysninger

er tilstrækkelige,
der
forhold

er opnået
kan

dog

driften.
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Lolland-Falstørg

Folketidende

A/S

Den

*

Tager

vi stffling

skabet,

til den

herunder

underliggende

samlede

uafhængige

præsentation,

noteoplysningerne,
transaktioner

revisors

struktur

samt

om

og begivenheder

revisionspåtegning

og indhold

af koncernregnskabet

koncernregnskabet

på en sådan

og

måde,

og årsregn-

årsregnskabet

at der gives

afspejler

et retvisende

de

bfflede

heraf.

*

Opnår

vi tilstrækkeligt

eller

og egnet

forretningsaktiviteterne

koncernregnskabet.
eneansvarlige

af

betydelige

mangler

[Tdtalelse

om

Vores

samt

ingen

form

revision

andet

at

med

udtrykke

og udføre

det planlagte

revisionsmæssige

som vi identificerer

under

eller

en

konklusion

om

koncernrevisionen.

Vi er

omfang

og den

observationer,

tidsmæssige

herunder

eventuelle

revisionen.

at

er det

ledelsesberetningen,

og vi

om lede1sesberetningen.

og årsregnskabet

vores

fundet

væsentlig

om

vores

og årsregnskabet

F, den 11. marts

ikke

er det vores

om ledelsesberetningen

eller

overveje,

arbejde

koncernregnskabet

omfatter

viden

opnået

ansvar

er vaesentligt
ved

revisionen

at laese ledel-

inkonsistent

eller

på anden

med
måde

fejlinformation.

er derudover

Vi har ikke

overveje,

årsregnskabet

på det

sikkerhed

af koncernregnskabet

væsentlig

udførte

og årsregnskabet

med

forbindelse

Baseret

Nykøbing

betydelige

for konklusion

til årsregnskabsloven.

krav.

for

føre tilsyn

om blandt

koncernregnskabet

og i den

at indeholde

lovens

brug

for virksomhederne

for lede1sesberetningen.

til vores

ansvar

for at lede,

ledelse

kontrol,

henhold

med

øverste

i intern

koncernregnskabet

Vores

den

om

sesberetningen

synes

til

oplysninger

ledelsesberetningen

konklusion

I tilknytning

for de finansielle

revisionskonklusion.

revisionen

er ansvarlig

udtrykker

koncernen

Vi er ansvarlige

med

placering

Ledelsen

i

for vores

Vi kommunikerer

revisionsbevis

ledelsesberetningen

opfattelse,

at ledelsesberetningen

og er udarbejdet
fejlinformation

indeholder

i overensstemmelse

kraevede

oplysninger

i

er i overensstemmelse
med

årsregnskabs-

i ledelsesberetningen.

2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

X<Cj'<"Ln
Statsaut.
MNE-nr.

revisor
mne29479
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsesberetning

KONCERNENS

HOVED-

OG

NØGLET

AL

Hovedtal

i t.DKK

2018

2017

2016

2015

2014

Bruttofortieneste

47.176

48.731

45.929

49.285

52.684

2.978

4.703

2.374

4.681

5.680

-117

- 22.607

2.228

3.552

- 20.625

- 6.699

37.466

44.138

43.217

40.947

66.467

74.952

Beløb

Resultat

Resultat

af primaer

Finansiene
Årets

poster

drift
i alt

9

resultat

-10.295

33.098

Balance

Samlede

aktiver

Investeringer

i materielle

Egenkapital

anlægsaktiver

694
17.650

448

1.065

15.420

569

11.867

722

32.493

38.536

2014

Nøgletal

2017

2016

2015

13,5%

26,0%

-93,0%

-18,9%

40,0%

35,7%

29,0%

48,9%

2018

Rentabilitet

Egenkapitalens

forrentning

180,5%

Soliditet

Egenkapitalandel

51,4%

Øvrige

Antal

medarbejdere

Defmitioner

(gns.)

84

84

85

87

90

afnøgletal
Arets

Egenkapitalens

forrentning:

resultat

Gennemsnitlig

Egenkapital

x IOO
egenkapital

ultimo

x IOO

Egenkapitalandel:
Samlede

aktiver

[3EH:r?HOLm
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste

aktiviteter

Koncernens
tion

formål

er som mediehus

og oplevelser

samt

dermed

på Lonand-Falster

beslægtet

Det sker ved at udgive

dagbladet

Folketidende,

på 11.750

seks dage

om ugen

laget

eksemplarer

er desværre

2018 faldet

fortsat

faldende

gennemsnit

over året steget

Lonand-Falsters
*

Ugeavisen

ø

Nordfalsters

ø

Saxk'øbing

@

Lonands-Posten

ø

Extra

*

Landbrugs-Nyt

med

udgives

A/S udgiver

læsertal

hovedparten

af dagbladene
e-avis.

desuden

følgende

dagligt

faldet

2018. OpOplaget

oplag

i oplaget

oplag

er i

er set som et

på printavisen.

ugeavis-produkter:

Guldborgsund
Avis
Avis

Posten

Herudover

udgives

der specielle

annoncefinansierede

ad hoc produkter

en gang om måneden

i et oplag på 5.000 stk.

Ugeavisprodukterne

har alle en meget

stor markedsgennemtrængning

ikke mindst

i kraft

set dækker

alle Lolland-Fa]sters

af deres høje journalistiske

til samtlige

Folketidende
gram

kommunika-

i Danmark.

Det digitale

ikke er nok til at opveje

stil, der udkommer

sendes

information,

på 34.000 i sommerhalvåret

også som digital

med 17 %, hvilket

Folketidende

nyheder,

som over året har haft et gennemsnitligt

og et dagligt.

i lighed

med ca. 5 %. Folketidende

at formidle

virksomhed.

og mellem

Folketidende

jordbrugere

på nettet

Folketidende.dk

har i2018

tilbyder

også

ydelser

inden

produkter

historiske

foruden

51.000

Samlet

Landbrugs-Nyt

samt

og 91.000

gennemsnitlige

udgivelsesområde

ud-

Lolland-Falster.

www.folketidende.dk

haft mellem

LF Livs-

tilstedevaerelse.

hele Lonand-Falster.

på hele Sjælland

fra 650.000

for

i hver deres

og deres lange

på adressen

1,8 mio. og 2,8 mio. sidevisninger

Koncernen

A/S'

og deltidslandbrug

er også til stede

og Twitter.

kvalitet

over året - herunder

på Facebook,

månedlige

unikke

Instabrugere

besøg om måneden.

distribution

af reklametryksager

ejer af Radio

SydhavsØerne

samt

reklamebureau-

virksomhed.

Lolland-Falsters
mest

lyttede

Rotationen
konkurs,

Folketidende
radio

A/S, der er den kommercielt

på Lolland-Falster.

Nykøbing

F. A/S

og er nedskrevet

dele i associerede

A/S er IOO pct.

har ikke

til en værdi

har haft

driftsaktivitet

på DKK 0 i balancen

siden
under

medio

finansiene

2016.

Selskabet

anlaegsaktiver

er under

- kapitalan-

virksomheder.

€ El €:r?HOLm
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsesberetning

Udvikling

i aktiviteter

Resultatet
skud

af den

på DKK

som igen

skat

primære

2.2 mio.

herskede

Selskabets

og økonomiske

13,5

Det realiserede

blev

Resultatet

et overskud

er nu

balance

er over

3,0 mio.,

og resultatet

i betragtning

efter

skat

af de ret ugunstige

blev

et over-

markedsforhold,

i2018.

på DKK 17,6

%. Selskabets

resultat

på DKK

er tilfredsstillende

på annoncemarkedet

egenkapital

på knap

drift

forhold

mio.

Der

er tale

om

en forrentning

af egenkapitalen

efter

er på DKK 44,1 mio.

den forventede

udvikling

Omsaetning

Koncernen
2018

oplevede

er større

let set faldt
de blev

end

med

oplevet

i2018

en nedgang

i2017.

Det

opveje

på Folketidende.dk

Faldet

tilbagegangen

- koncernens

som

på printmedierne.

blev

ramt

hårdt,

i annonceomsætningen

idet

Nedgangen
ugeaviserne

for dagbladet

i

sam-

Folketiden-

faldt

i oplaget

er mindre

lykkedes

end faldet

at reducere

distributionsudgifterne
Det

har

med

godt
med

2 % set i forhold
baggrund

i ornkostningsbasen
for ugeaviserne,

vaeret

onlineplatform

- steg

17

%, men

denne

fremgang

kan

på print.

ningen

2017.

er isaer ugeaviserne,

8 % i annonceomsætningen.

Abonnementsomsætningen

Det

i annonceomsætningen

en del mindre.

Omsaetningen
ikke

igen

en del steder.

efter

ressourcekrævende

til

året

i realiserede

Post

Nord

at etablere

egne

stor vaekst

inden

har

før. Faldet

i abonnementsomsæt-

prisstigninger

Koncernen
stoppet

budruter

over

har dog

denne

oplevet

aktivitet

til omdeling

året.

en stigning

med

udgangen

af alle ugeaviserne

i
af
på

hele Lolland-Falster.

Modsat

har koncernen

kontrakt

Nyt

med

stem,

Radio

blev

købt

SydhavsØerne

radiomediets

Kontakt

i foråret

redaktionene

Radiomarkedet

en meget

om omdeling

for reklameomdeling,

af tryksager

midt

i ugen

idet

for hele

der var indgået

en

2018.

system

har

som

cernens

Radio

Forbruger

redaktionelt

Koncernen

oplevet

i
styrker

SydhavsØerne

2018

ultimo

anvendt

2017.

tilstedeværelse

mange

Systemet

ressourcer

på

er web-baseret,

på tvaers

at implementere
og er stille

af koncernens

et nyl; redaktionelt

og roligt

med

platforme

på Lolland-Falster.

gunstigt.

Annoncørernes

til at styrke

sykon-

A/S

Danmark

har

igen

i

år

været

meget

interesse

for

er stigende.

A/S

fik et overskud

før skat

på DKK

965.000

og DKK

750.000

efter

skat,

hvnket

er

(3«:IEr?HOLm
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsesberetning

det største

overskud

nogensinde.

element

i Folketidendes

Forventet

udvikling

Der budgetteres

tilfredsstillende.

Radio SydhavsØerne

er et vaesentligt

medieshategi.

med et mindre

kedet fortsat forventes

Særlige

Det er meget

overskud

i2019

end realiseret

i2018

med baggrund

i, at mediemar-

at vaere i tilbagegang.

risici

Koncernen

har siden 2013 opnået overskud

flydelse på koncernens
positivt

likviditets-flow

med omsætningsfald

marked,

likviditets-flow

og likviditetsbeholdning.

og tilstrækkelig

stor 1ikviditetsbeho1dning

hvilket

har haft en altafgørende

Det er fortsat meget
i en branche,

vigtigt

ind-

at have

som er meget

et

udfordret

hvert år hidtil.

Det er på den baggrund
et niveau,

i et udfordret

bestyrelsens

så bestyrelsen

opfattelse,

vil indstffle

at egenkapitalen

og likviditetsbeho1dningen

til generalforsam1ingen,

at der udbetales

har

et udbytte

nået

på DKK

495.800.

Der har været meget
drøfte,

fokus på mediestøtten

hvor stor mediestøtten

støtteaftale

snart

skal

Det er afgørende

fremover

i Danmark

skal vaere og ikke mindst

vigl.igt,

at dagblade

i Danmark

Og det er ikke mindst

der i høj grad er med til at skabe en demokratisk
har udspring

Folketidende

er nu i gang med at

fordeles, da den nuvaerende

medie-

fornyes.

gerne i et højere omfang.

dagblade

i de senere år. Politikerne

fra. Vi betragter

har i2018

modtaget

fortsat

får mediestøtte

helt afgørende

i samme

balance uden for København,

mediestøtten

som værende

DKK 4,2 mio. i mediestøtte

omfang

for lokale dagblade

og

meget

som Folketidende,

hvor de landsdækkende

en demokratistøtte.

og forventer

at modtage

samme

beløb

i

2019.

Efterfølgende

begivenheder

Efter regnskabsårets

afslutning

er der ikke indtruffet

betydningsfulde

hændelser.

Det er bestyrelsens

opfattelse,

at resultatopgørelsen

og balancen

med tilhørende

hensyntagen
se af resultatet

til tiden efter regnskabsåret
i det forløbne

udløb - indeholder

år og koncernens

økonomiske

ane vaesentlige
stining

noter - også under

oplysninger

til bedømmel-

ved årets udgang

[3«:IEnH0Lm
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Ledelsesberetning

Egne

kapitalandele

Egne kapitalandele

består

af:
Nominel

Købs-

værdi

/salgspris

Antal

DKK

Beholdning

af

egne

50

Åretstilgang
Åretsafgang

0

egne

Køb og salg af egne kapitalandele

digelse

i aktiernes

vedtaget

1,53%

0

0,OO%

-2

-1.500

-0,06%

48

36.500

1,47%

kapitalandele

pr.31.12.18

skrænkning

38.000

0

1.500
af

af

kapital

kapitalandele

pr.01.01.18

Beholdning

Procent

DKK

sker i overensstemmelse

omsættelighed.

på generalforsamling.

Egne kapitalandele
Bemyndigelsen

med vedtægternes
erhverves

gælder

bestemmelser

i overensstemmelse

frem til 2021 og omfatter

om

ind-

med bemynD-aktier

og

E-

aktier.
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Resultatopgørelse

Koncern

Note

1

2018

2017

2018

2017

DKK

DKK

DKK

DKK

Bruttofortjeneste

47.176.209

48.730.556

43.217.816

44.929.374

Personaleomkostninger

-42.463.539

-41.718.518

-39.568.559

-38.938.428

4.712.670

7.012.038

3.649.257

5.990.946

-1.734.974

-2.308.916

-1.643.962

-2.248.898

Resultat

Af-

før

af-

og

nedskrivninger

og nedskrivninger
terielle

Andre

af immaterielle

og ma

anlægsaktiver

driftsomkostninger

Resultat

før

Indtægter

af kapitalandele

finansielle

- 9.100
poster

3.722.682

0

750.554

-17.431

582

og tilgodehavender,

der

er
104.165

16.075

104.165

Andre

finansielle

indta.gter

118.057

93.973

117.800

Andre

finansielle

omkostninger

-213.414

Skat

Årets

før

af årets

skat

resultat

resultat

-17.431

kapitalandele,

anlaegsaktiver

Resultat

748.759

i associerede
582

værdipapirer

1.996.195

-19.366

i tilknyttede

virksomheder
af andre

-9.100

4.683.756

o

af kapitalandele

Indtægter

-19.366

2.968.596

virksomheder
Indteegter

2

Modervirksomhed

2.977.986

-749.755
2.228.231

-209.738
4.566.635

-1.014.687
3.551.948

-205.958
2.763.338

-535.107
2.228.231

16.075
93.973
-209.306
4.354.752

-802.804
3.551.948

Resultatdisponering
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Balance

AKTIVER
Koncern

31.12.18

Erhvervede

rettigheder

Grunde

anlægsaktiver

i alt

og bygninger

Andre

anlæg,

driftsmateriel

og inventar

4

Materielle

anlægsaktiver

5

Kapitalandele

i tilknyf;tede

5

Kapitalandele

i associerede

5

Andre

6

Deposita

værdipapirer

i alt

anlægsaktiver

Anlægsaktiver

i alt

Tilgodehavender

fra salg

Tilgodehavender

hos

og tjenesteydelser

1.108.463

18.213.585

18.763.363

18.213.584

18.763.364

1.174.212

1.251.368

Udskudt

0

Andre
7

selskabsskat

Andre

og kapitalandele

SKABE)I

i alt

BALANCE

189.310

1.431.432

80.923

1.566.083

21.204

21.054
3.399.338

23.082.442

22.959.510

25.064.684

24.285.782

7.521.612

9.877.510

kapitalandele

beholdninger

Aktiver

1.622.891

4.015.975

1.700.643
i alt

Omsætningsaktiver

2.373.446

1.836.316

5.000

Tilgodehavender

Likvide

19.777.981

189.893

1.566.083

7.458.226

7.303.779

7.154.920

i alt

0
596.472
0

1 .526.670

10.125.151

9.686.376
0

5. 035.706

0
10.132.055

0
0

1.667.665

30.000
943.237

259.455

17.047

5.035.706

6. 142.680
i alt

30.000
952.213

50.257

Periodeafgrænsningsposter

og

0
189.310

0

tilgodehavender

Værdipapirer

19.056.462

1.702.398

599.998

værdipapirer

1.014.617

associerede

skatteaktiv

Tilgodehavende

842.878

20.014.731

1 89.893

virksomheder
9

387.500

1.992.247

1.431.432

i alt

570.000

1.108.463

81.073

Finansielle

720.963

1.992.247

virksomheder

og kapitalandele

DKK

1.422.247

387.500

19.387.797

virksomheder

31.12.17

DKK

720.963

570.000

Immaterielle

31.12.18

DKK

1.422.247

Goodwill
3

31.12.17

DKK

Note

Modervirksomhed

17.063
1.525.656
9.670.876

5.035.706

0

5.035.706
3.699.939

0
8.277.952

21.055.896

20.257.206

18.422.021

17.948.828

44.138.338

43.216.716

43.486.705

42.234.610

14

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Balance

PASSIVER
Koncern
31.12.18
DKK

Note

s

DKK

31.12.18
DKK

Selskabskapital

2.479.000

2.479.000

2.479.000

for opskrivninger

2.269.317

2.324.667

2.269.317

Overført

resultat

Forslag

til udbytte

12.405.867
for regnskabsåret

17.649.984

10

Gæld

til realkreditinstitutter

Gæld

til ti]knyttede

Langfristede
Kortfristet

6.486.076

gældsforpligtelser

i alt

6.486.076

forudbetalinger

Leverandører

af varer

til tilknyl.tede

Gaeld til associerede

fra kunder

2.479.000
2.324.667
10.616.585

15.420.253
6.857.521

6.857.521

17.649.983

15.420.252

6.486.077

6.857.521

15.000

15.000

6.501.077

6.872.521

og tjenesteydelser

374.017

372.900

374.017

372.900

5.930.815

6.377.483

5.890.815

6.377.483

3.130.497

3.094.308

2.798.297

2.934.701

382.439

361.018

virksomheder
15.000

virksomheder

gæld

"10.566.949

Kortfristede

gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser
Passiver

i alt

i alt

1l

Eventualforpligte1ser

12

Pantsaetninger

13

Naertstående

[3E1«:r?HOLm
3AIJNCE

15.000

205.227

Selskabsskat

SKABEFI

DKK

del af langfristede

Modtagne

Anden

12.405.866

31.12.17

495.800

virksomheder

gældsforpligtelser

Gæld

10.616.586

495.800

i alt

10

VI

31.12.17

Reserve

Egenkapital

io

Modervirksomhed

og sikkerhedsstil1elser
parter

i alt

10.874.024

3.509
9.890.077

9.877.226

20.002.278

20.938.942

19.335.645

19.941.837

26.488.354

27.796.463

25.836.722

26.814.358

44.138.338

43.216.716

43.486.705

42.234.610

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Egenkapitalopgørelse

Forslag

til

udbytte
SelskabsBeløb

iDKK

Reserve

kapital

for

opskrivninger

Overført
resultat

for

regnskabsåret

Koncern:

Egenkapita1opgørelse

Saldo

pr.

af tidligere

af egne

Forslag
Saldo

- 31.12.18

01.01.'18

Opløsning
Salg

for 01.01.18

2.479.000
års opskrivninger

kapitalandele

til resultatdisponering
pr.

31.12.18

2.324.667
o

10.616.586

-55.350

o

o

o

o

2.479.000

o

55.350

o

1.500

o

1.732.431

495.800

2.269.317

12.405.867

495.800

2.324.667

10.616.585

Modervirksomhed:

Egenkapita1opgøre1se

Saldo

pr.

Saldo

af tidligere

af egne

Forslag

- 31.12.18

01.01.18

Opløsning
Salg

for 01.01.18

2.479.000
års opskrivninger

o

kapitalandele

til resultatdisponering
pr.

31.12.18

2.479.000

-55.350

o

o

o

o
2.269.317

o

55.350

o

1.500

o

1.732.431

495.800

12.405.866

495.800
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Koncernens

pengestrømsopgørelse

Koncern

Note

Årets

14

resultat

Reguleringer

DKK

3.551.948

2.666.142

3.107.549

i driftskapital

Tilgodehavender

- 54.317

Leverandører
Andre

af varer

driftsafledte

Pengestrømme

Modtagne

Betalt

2017

DKK

2.228.231

Forskydning

og tjenesteydelser

gaeldsforpligtelser

fra

drift

før

renteindtægter

Betalte

2018

finansielle

og lignende

renteomkostninger

poster

omkostninger

selskabsskat

Pengestrømme

fra

Køb af immaterielle

157.787

- 768.743

- 425.366

4.107.502

indtaegter

og lignende

- 710.007

36.189

driften

5.681.911

171.657

136.874

- 210.842

- 202.722

- 649.515

- 377.208

3.418.802

anlaegsaktiver

5.238.855

-1.457.308

- 217.791

Køb af materiene

anlægsaktiver

- 694.113

- 448.231

Salg af materielle

anlægsaktiver

150.500

37.543

Køb af finansielle

anlaegsaktiver

Pengestrømme

fra

Salg af egne

investeringer

til kreditinstitutter

Afdrag

på gæld

til associerede
fra

samlede

Likvide

Likvide
Likvide

ved

beholdninger
beholdninger

Likvide

virksomheder

årets

- 371.400

ved

begyndelse

årets

årets

Værdipapirer
I alt

uden

årets

slutning

slutning

beholdninger

specificeres

begyndelse

kursrisiko

6.701.863
0

11. 178.386

-65.815
10.132.055

således:
6.142.680

væsentlig

3.496.007

10. 132.055
ved

- 741.670
-1.114.369

1.046.331

til kreditinstitutter

ved

- 373.699
o

finansiering

gaeldsforpligtelser

1.OOO

- 372.900

pengestrømme

beholdninger

Kortfristede

-628.479

1.500

af gæld

Pengestrømme

o

- 2.001.071

kapitalandele

Afdrag

Årets

-150

10.132.055

5.035.706
11.178.386

0
10.132.055
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Lolland-Falsters

Folketidandø

A/S

Noter

Koncern

1.

Modervirksomhed

2018

2017

2018

2017

DKK

DKK

DKK

DKK

Personaleomkostninger

Lønninger

38.108.207

37.383.326

35.614.316

35.013.463

Pensioner

2.773.068

2.781.624

2.626.283

2.627.623

645.482

586.138

630.968

572.317

936.782

967.430

696.992

725.025

Andre

ornkostninger

til social

Andre

persona1eornkostninger

sikring

I a]t

42.463.539

Gennemsnitligt

antal

Vederlag

til ledelsen:

Vederlag

til direktion

2.

beskæftigede

og bestyrelse

i året

41.718.518

84

1.516.524

39.568.559

84

1.531.903

38.938.428

78

1.516.524

78

1.531.903

Resultatdisponering

Forslag

til udbytte

Overført

resultat

r att

for regnskabsåret

495.800

0

495.800

0

1. 732.431

3.551.948

1.732.431

3.551.948

2. 228.231

3.551.948

2.228.231

3.551.948
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

3.

Immaterielle

anlægsaktiver

Erhvervede
Beløbi

DKK

rettigheder

Goodwill

Koncern:

Kostpris

pr. 01.01.18

14.213.268

6.350.000

Tilgang

i året

1.057.308

400.000

Afgang

i året

-5.099.291

Kostpris
Af-

pr. 31.12.18

og nedskzivninger

Afskrivninger
Tilbageførsel
Af-

pr. OL01.18

i året

og nedskrivninger

Regnskabsmaessig

10.171.285

6.750.000

-13.492.304

- 5.962.500

- 356.025

af af- og nedskrivninger

på afhændede

aktiver

pr. 31.12.18
vaerdi

pr. 31.12.18

o

- 217.500

5.099.291

o

- 8.749.038

- 6.180.000

1.422.247

570.000

Modervirksomhed:

Kostpris

pr. 01.01.18

14.213.268

6.350.000

Tilgang

i året

1.057.308

400.000

Afgang

i året

-5.099.291

Kostpris
Af-

pr. 31.12.18

og nedskrivninger

Afskrivninger
Tilbageførsel
Af-

pr. 01.01.18

i året

og nedskrivninger

Regnskabsmeessig

10.171.285

6.750.000

-13.492.304

- 5.962.500

- 356.025

af af- og nedskrivninger
pr. 31.12.18
værdi

pr. 31.12.18

på afhændede

aktiver

o

- 217.500

5.099.291
- 8.749.038
1.422.247

o
- 6.180.000
570.000
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Lolland-Falstørs

Folketidende

A/S

Noter

4.

Materielle

anleegsaktiver

Andre
Grunde
Beløb

i DKK

og

bygninger

anlæg,

driftsmateriel

og

inventar

Koncern:

Kostpris

pr.

01.01.18

Tilgang

i året

Afgang

i året

Kostpris

pr.

36.962.444

10.477.491

71.692
a

622.421
o

31.12.18

37.034.136

-1.146.973
9.952.939

Opskrivninger

pr.

01.01.18

3.548.025

o

Opskrivninger

pr.

31.12.18

3.548.025

o

og nedskrivninger

pr.

Af-

Afskrivninger
Tilbageførsel
Af-

- 21.747.105

Regnskabsmaessig

pr.
værdi

Regnskabsmæssig

værdi
ikke

- 9.226.125

- 621.471

af af- og nedskrivninger

og nedskrivninger

dagsveerdi

01.01.18

i året

havde

på afhaendede

aktiver

- 539.975
o

987.373

31.12.18

-22.368.576

-B.778.727

pr.

18.213.585

1.174.212

31.12.18

i balancen,
været

såfremt

foretaget

pr.

opskrivning
31.12.18

til
15.304.204

o

20

Lolland-Falsterg

Folketidende

A/S

Noter

4.

Materielle

anlægsaktiver

- fortsat

Andre
Grunde
Beløb

i DKK

og

anlæg,

driftsmateriel

og

bygninger

inventar

36.962.443

8.826.165

Modervirksomhed:

Kostpris

pr. 01.01.18

Tilgang

i året

Afgang

i året

Kostpris

71.692

436.827
o

pr. 31.12.18

37.034.135

-943.583
8.319.409

Opskrivninger

pr. 01.01.18

3.548.025

o

Opskrivninger

pr. 31.12.18

3.548.025

o

Af-

og nedskrivninger

Afskrivninger
Tilbageførsel
Af-

pr. 01.01.18

- 21.747.105

i året
af af- og nedskrivninger

og nedskrivninger

Regnskabsmæssig

på afhændede

værdi

værdi

dagsværdi

havde

-22.368.576

pr. 31.12.18

i balancen,
været

18.213.584

såfremt

foretaget

opskrivning

pr. 31.12.18

- 448.964
o

aktiver

pr. 31.12.18

Regnskabsmæssig
ikke

- 7.811.550

- 621.471

783.983
-7.476.531
842.878

til
15.304.204

o
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

5.

Værdipapirer

og

kapitalandele

Kapitalandele

i

tilknyttede
Beløb

i DKK

Kapitalandele

i

associerede

virksomheder

Andre
værdipapirer

virksomheder

og

kapitalandele

Koncern:

Kostpris

pr.

01.01.18

17.930.422

939.433

Kostpris

pr.

31.12.18

17.930.422

939.433

Opskrivninger

pr.

Opskrivninger

i året

Årets resultat

01.01.18

o

fra kapitalandele

Overførsler

i årets

Opskrivninger

pr.

løb

til/fra

o
andre

poster

værdi

0
pr.

31.12.18

0

626.650
o

50.564

583

o

31.12.18

Regnskabsmæssig

-17.741.112

o

o
-17.740.529

o
-185.215
491.999

189.893

1.431.432

Modervirksomhed:

Kostpris

pr.

01.01.18

2.043.875

17.930.422

939.433

Kostpris

pr.

31.12.18

2.043.875

17.930.422

939.433

Opskrivninger

pr.

Opskrivninger

i året

Årets resultat
Overførsler

01.01.18

-420.983

fra kapitalandele
i årets

Opskrivninger
Regnskabsmæssig

pr.

-17.741.112
o

løb

til/fra

750.554
andre

poster

31.12.18
værdi

pr.

31.12.18

2.373.446

50.564

583
o

329.571

626.650
o

o
-17.740.529
189.893

o
-185.215
491.999
1.431.432
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Lolland-Falsterg

Folketidande

A/S

Noter

5.

Værdipapirer

og kapitalandele

- fortsat

Egenkapital
Navn

og hjemsted:

Ejerandel

Årets

resultat

DKK

Indregnet

værdi

DKK

DKK

Dattervirksomheder:

Radio

Sydhavsøerne

Guldborgsund

Associerede

2.373.446

750.554

31.886.823

-554.022

100%

Nykøbing

F. A/S

Guldborgsund

under

Kommune

/ Sjællandsgruppen

57%

Nykøbing
F. A/S

Lolland-Falstezs

F. A/S'

er i2016

senest

nedskrevet

Folketidende

ejerafi;ale

med

indflydelse

i

de

øvrige

selskabet,

A/S

aflagte

årsrapport

til DKK

O. Rotationen

ejer

kapitalejere
hvorfor

57,2
har

Rotationen

er for 2016.

Værdien

Nykøbing

F. A/S

% af Rotationen
Lonand-Falsters
Nykøbing

1.750

570.250

33%

Rotationen

o

A/S,

Ringsted

Nykøbing

2.373.446

virksomheder:

Rotationen
konkurs,

Gefion

A/S,

Kommune

F.

af kapitalandel
er fortsat

Nykøbing

F. A/S,

Folketidende

A/S

A/S

er

189.893

klassificeret

i Rotation

under

men

konkurs.

i kraft

af en

ikke

bestemmende

som

en

associeret

virksomhed.

6.

Finansielle

Beløb

anlægsaktiver

i DKK

i øvrigt

Deposita

Koncern:

Kostpris
Tilgang
Kostpris

pr. 01.OL18
i året
pr. 31.12.18

80.773
300
81.073

Modervirksomhed:

Kostpris
Tilgang
Kostpris

pr. 01.01.18
i året
pr. 31.12.18

21.054
150
21.204

23

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

Koncern
31.12.18

31.12.17

DKK

7.

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

DKK

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte

forsikringer

Serviceaftaler
Forbrugsafgifter
Andre

periodeafgrænsningsposter

r alt

8.

Modervirksomhed

151.667

139.740

151.667

139.740

357.693

399.149

357.693

399.149

66.314

59.551

66.314

59.551

950.996

927.216

1.124.969

1.069.225

1.700.643

1.667.665

1.526.670

1.525.656

Selskabskapital

Selskabskapitalen

består

af:

Pålydende
værdi
Antal

Aktiekapital

A

I

Aktiekapital

D

329

Aktiekapital

E

2.098

289.000
289.000
1.901.000

I alt

2.479.000

Koncern
31.12.18
DKK

9.

i alt
DKK

Udskudt

Modervirksomhed
31.12.17
DKK

31.12.18
DKK

31.12.17
DKK

skat

Udskudt

skatteaktiv

Udskudt

skat

Udskudt

skatteaktiv

indregnet

pr. 01.01.18
i resultatopgørelsen
pr. 31.12.18

952.213
-352.215
599.998

953.184
-971
952.213

943.237

934.043

-346.765

9.194

596.472

943.237
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

10.

Langfristede

gældsforpligtelser
Afdrag

Beløbi

DKK

Restgæld

Gaeld i alt

Gaeld

i alt

5 år

31.12.18

374.017

5.024.840

6.860.093

7.230.421

374.017

5.024.840

6.860.093

7.230.421

374.017

5.403.470

6.860.094

7.230.421

15.000

15.000

15.000

5.418.470

6.875.094

7.245.421

første

år

efter

31.12.17

Koncern:

Gæld

til reaIkreditinstitutter

r a]t

Modervirksomhed:

Gaeld til realkreditinstitutter
Gaeld til tilknyttede

virksomheder

0

I alt

11.

374.017

Eventualforpligtelser

Koncernen:

Kautionsforp1igtelser
Koncernen

har

ingen

kautionsforp1igte1ser.

Modervirksomheden:

Kautionsforpligte1ser
Selskabet

Andre

har ingen kautionsforp1igtelser.

eventualforp1igtelser

Selskabet

er sambeskattet

selskabsskatter

de sambeskattede
opgjorte

med øvrige

og eventuelle
selskaber.

skatteforpligtelse

sellskaber

forpligtelser
Hæftelsen

som konsekvens

i koncernen

til at indeholde
omfatter

derudover

af aendringer

og hæfter solidarisk

kildeskat

og ubegrænset

på renter, royalties

eventuelle

senere

til sambeskatningsindkomsten

for

og udbyiter

korrektioner

for

til den

mv.

25

Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

12.

Pantsætninger

og sikkerhedsstillelser

Koncernen:

Til sikkerhed

for gæld

regnskabsmaessige

Koncernen

værdi

har udstedt

en regnskabsmæssig

Til sikkerhed
i grunde

Til

t.DKK

vaerdi

på t.DKK

for

hvis

al

på i alt t.DKK
12.870.

håndpantserk1aering.

@

Sikringskonto,

Til

sikkerhed

Den

Håndpantet

t.DKK

for

til

pant

i grunde

og bygninger,

hvis

14.140,

pant

i grunde

og bygninger

med

henligger

er der udstedt
værdi

Danske

omfatter

der giver

skadeløsbreve

udgør

Presses

i koncernens

t.DKK

på i alt t.DKK

følgende

7.000

med

pant

9.917.

Fællesindkøbsforening

pr. 31.12.18

besiddelse.

aktiver

har

koncernen

til regnskabsmæssig

afgivet
værdi:

500

gæld

Virksomhedspantet

er der givet

Ejerpantebrevene

regnskabsmæssige

gæld

6.906

18.214.

ejerpantebreve

og bygninger,

* Goodwill

udgør

t.DKK

for al geeld til kreditinstitutter

sikkerhed

ø Andre

til rea1kreditinstitutter

til

kreditinstitutter

omfatter

på

pr. 31.12.18

og immaterielle

rettigheder,

anlaeg,

driftsmateriel

ø Tilgodehavender

fra salg

t.DKK

følgende

t.DKK

og inventar

aktiver

har

koncernen

afgivet

til regnskabsmæssig

virksomhedspant.

værdi:

570.

t.DKK

og tjenesteydelser,

5.000

843
t.DKK

7.304

Modervirksomheden:

Til sikkerhed

for gæld

regnskabsmæssige

Selskabet

værdi

har udstedt

en regnskabsmæssig

Til sikkerhed
i g-mnde

Til

værdi

og bygninger,

sikkerhed

Sikringskonto,

for

udgør

t.DKK

på t.DKK

gæld

t.DKK

12.870.

til

Den

er der givet

14.140,

pant

i grunde

og bygninger,

hvis

pant

i grunde

og bygninger

med

er der udstedt
vaerdi

Danske

omfatter

der giver

Ejerpantebrevene

regnskabsmæssige

Håndpantet

6.906

på i alt t.DKK

til kreditinstitutter
hvis

al

t.DKK
18.214.

ejerpantebreve

for al gæld

håndpantserklæring.

*

til realkreditinstitutter

Presses

pr. 31.12.18

henligger

i selskabets

skadeløsbreve

udgør

t.DKK

på i alt t.DKK

7.000

med

pant

9.617.

Faellesindkøbsforening
følgende

besiddelse.

aktiver

har

selskabet

til regnskabsmaessig

afgivet
værdi:

500
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Lolland-Falsters

Folketidende

A/S

Noter

12.

Pantsætninger

Til

sikkerhed

og

for

gæld

Virksomhedspantet

i

+ Goodwill

ii

Andre

sikkerhedsstillelser

til

anlæg,

pr.

driftsmateriel
fra salg

13.

Nærtstående

parter

Der

oplyses

ikke

om

på

31.12.18

rettigheder,

ii Tilgodehavender

male

kreditinstitutter

omfatter

og immaterielle

- fortsat

følgende

t.DKK

og inventar

med

5.000

aktiver

har

selskabet

til regnskabsmæssig

afgivet

virksomhedspant.

vaerdi:

570

t.DKK

og tjenesteydelser,

transaktioner

t.DKK

843
t.DKK

nærtstående

7.304

parter,

da alle

transaktioner

er gennemført

på nor-

markedsvilkår.

Vederlag

til ledelsen

fremgår

af note

1. Personaleornkostninger.

Koncern

14.

Reguleringer

Af-

til

og nedskrivninger

Andre

af immateriene

af kapitalandele

Indtægter

af andre

anlaegsaki.iver
indtægter

Finansiene

omkostninger

Skat
Øvrige

og materielle

af årets

resultat

reguleringer

I alt

i associerede

kapitalandele,

Finansiene

2017

DKK

DKK

pengestrømsopgørelse

1.734.974

anlægsaktiver

driftsomkostninger

Indtægter

2018

virksomheder

værdipapirer

og tilgodehavender,

der

2.308.916

9.100

19.366

-582

17.431

er
-104.165

-16.075

-118.057

- 93.973

213.414
749.755

209.738
1.014.687

181.703

-352.541

2.666.142

3.107.549
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Lolland-Falsters

Folketidande

A/S

Noter

15.

Anvendt

regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse
somheder

i regnskabsklasse

Den anvendte

Generelt

om indregning
indregnes

ringer

aktiver

afskrivninger

I balancen
selskabet,
synligt,
ligt.

indregnes

forpligtelser

værdi

indtaegter

når

i takt

og måling

det

til foregående

med,

år.

at de indt'enes,

I resultatopgørelsen

er sandsynligt,

kan måles

økonomiske

herunder

indregnes

indregnes

ligeledes

værdiregule-

ane omkostninger

og som be- eller afkræfter

fordele

i balancen,

og forpligtelsens
til kostpris.

vil

tilflyde

når det er sand-

vaerdi kan måles

Efterfølgende

måles

pålide-

aktiver

og

regnskabspost.

til forudsigelige
forhold,

økonomiske

indregnes

selskabet,

og forpligtelser

for hver enkelt

hensyn

at fremtidige

Forpligtelser

vil fragå

aktiver

nedenfor

tages

pålideligt.

fordele

måles

som beskrevet

ten aflaegges,

i forhold

og forpligtelser.

indregning

Ved indregning

er uændret

akt.iver,

at fremtidige
første

og virk-

og nedskrivninger.

og aktivets

Ved

koncerner

og måling

I resultatopgørelsen

herunder

for menemstore

C.

regnskabspraksis

af finansielle

med årsregnskabsloven

tab og risici,

der frernkommer

der eksisterede

på balancedagen.

og

dattervirksomheder,

inden

årsrappor-

KONCERNRE(JNSKAB

Koncernregnskabet
somheden

omfatter

direkte

modervirksomheden

ener indirekte

har en bestemmende

besidder

indflydelse.

og 50% af stemmerettighederne
som associerede

De regnskaber,

dens

mere end 50% af stemmerettighederne,

Virksomheder,
og udøver

hvori

betydelig,

koncernen
men

ikke

besidder

hvori

modervirk-

ener gennem

kapitalandele,

bestemmende

aftaler

mellem

indflydelse,

20%

betragtes

virksomheder.

der anvendes

til brug

for konsolideringen,

aflægges

i overensstemmelse

med

koncer-

nens regnskabspraksis.

Koncernregnskabet
tervirksomhederne
er der foretaget
le, interne

er udarbejdet

ved sammenlægning
eliminering

menemvaerender

rede virksomheder

som et sammendrag

af regnskabsposter

af koncerninterne
og udbyl.ter

i det omfang,

af regnskaber

samt

indtaegter
gevinster

de underliggende

for modervirksomheden

af ensartet
og omkostninger,

karakter.

aktiver

og forpligtelser

Ved konsolideringen

besiddelser

og tab ved transaktioner

og dat-

mellem

af kapitalandede konsolide-

ikke er realiserede.

VALUTA
Årsrapporten

er aflagt

i danske

kroner.
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Transaktioner

i

fremmed

Va1utakursdifferencer,
indregnes

der

monetære

poster

kurs og kursen

indregning

omregnes

opstår

mellem

i fremmed

Anlægsaktiver

ved

valuta

første

indregning

transaktionsdagens

som en finansiel
omregnes

på tidspunktet

i seneste årsrapport

historiske

kurs

til balancedagens

i resultatopgørelsen

og andre ikke monetære

aktiver,

transaktionsdagens

og kursen

post. Tilgodehavender,

Forskellen

der er erhvervet

og andre

mellem

eller gaeldsforpligte1sens
under finansiene

kurs.

på betalingsdagen,

gældsforpligtelser

valutakurs.

for tilgodehavendets

indregnes

til

indtaegter

i fremmed

balan-

opståen

eller

og omkost-

valuta,

til

omregnes

valutakurser.

OFFENTLIGE

TILSKUD

Offentlige

tilskud

tilskuddet

vil

Tilskud

valuta

i resultatopgørelsen

cedagens

ninger.

- fortsat

indregnes,

blive

til dækning

periode,

hvori

når der er rimelig

sikkerhed

for, at tilskudsbetingelserne

er opfyldt,

og at

modtaget.

af afholdte

omkostninger

de tilskudsberettigede

indregnes

omkostninger

forholdsmæssigt

ornkostningsføres.

i resultatopgørelsen
Tilskuddene

over

indregnes

den

under

andre driftsindtægter.

RESULT

ATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste
pematerialer

indeholder

nettoomsaetning,

samt andre eksterne

andre driftsindtægter

og omkostninger

til råvarer og hjæl-

omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægt.er ved salg af varer indregnes
har fundet
forventes

sted

inden

indbetalt.

Nettoomsætning

på vegne af tredjemand

Andre

driftsindtægter

Andre

driftsindteegter

herunder

udgangen

lejeindtaegter,

i resultatopgørelsen,

af regnskabsåret,

omfatter

indtægter

negativ

goodw'n

levering

og når salgsbeløbet

måles til dagsværdi

samt med fradrag

såfremt

og risikoovergang
kan opgøres

til køber

pålideligt

og opgøres ekskl. moms og afgifter

og

opkrævet

af rabatter.

af sekundær
og

karakter

gevinster

ved

i forhold til virksomhedens
salg

af immaterielle

aktiviteter,
og

materieue

anlægsaktiver.
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Omkostninger

til

Omkostninger
tillæg

råvarer

til råvarer

af eventuelle

Under

Andre

og hjælpematerialer

til

af råvarer

eksterne

-

og hjælpematerialer

forskydninger

omkostninger

holdninger

- fortsat

omfatter

i lagerbeholdningen,

råvarer

og

årets forbrug
herunder

hjaelpematerialer

og hjaelpematerialer

af råvarer

indregnes

i det omfang,

og hjaelpematerialer

med

evt. svind.

tillige

de ikke overstiger

nedskrivninger
normale

på

lagerbe-

nedskrivninger.

omkostninger

Andre

eksterne

lokaler

og tab på debitorer

ornkostninger

omfatter

omkostninger

i det ornfang,

til distribution,

de ikke overstiger

normale

salg og reklarne,

administration,

nedskrivninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger

Af-

omfatter

løn, getger samt øvrige

personalerelaterede

omkostninger.

og nedskrivninger

Afskrivninger
over

på immaterielle

aktivernes

brugstider

og materielle

forventede

brugstid.

anlægsaktiver
Der

tilsigter,

foretages

lineaere

at der sker systematisk
afskrivninger

baseret

afskrivning
på

følgende

og restvaerdier:

RestBrugstid,

vaerdi,
år

Erhvervede

rettigheder

2-7

Goodwill

Goodwill

driftsmateriel

afskrives

nettoindteegter

over

afskrives

fastsaettes,

Nedskrivninger
i afsnittet

15

3-7

5-8 år. Brugstiden

er fastsat

ener aktivitet,

under

hensyntagen

som goodwin

er

til de forventede

knyttet

o

fremtidige

til.

ikke.

Afskrivningsgrund]aget
restværdien

og inventar

fra den virksomhed

Afskrivningsgrundlaget

omtalt

o

10-50

anlæg,

Grunde

o

5-8

Bygninger
Andre

procent

er

aktivets

reduceres
når aktivet

af immaterielle
"Nedskrivning

og

kostpris

fratrukket

endvidere
er klar til brug,

med

forventet

restvaerdi

eventuene

og revurderes

materiene anlaegsaktiver

ved

nedskrivninger.

afsluttet

brugstid.

Brugstiden

og

årligt.

foretages

efter

anvendt

regnskabspraksis

af anlaeg'saktiver".
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Andre

driftsomkostninger

Andre

driftsomkostninger

aktiviteter,

herunder

materiene

anlægsaktiver.

Indtægter

omfatter

af kapitalandele

måles

værdis

indre

eliminering

nedskrivning

af

urealiserede
For

af sekundær

karakter

udlejningsaktivitet

og

og associerede

virksomheder

metode,

af goodwill.

ved

i tilknyttede

i associerede

efter

ornkostninger

omkostninger

For kapitalandele

efter

- fortsat

tab

ved

andelen

interne

gevinster

associerede

tillige

af virksomhedernes
og

virksomheder

salg

til virksomhedens
af

immaterielle

og

virksomheder

og i modervirksomheden

indregnes

i forhold

tab

og

med

elimineres

dattervirksomheder,

der

resultat

i resultatopgørelsen

fradrag

af

interne

eventuel

gevinster

af-

og tab

og

alene

forholdsmæssigt..

Indtægter
vinster

af kapitalandele

Indtægter
Heri

i dattervirksomheder

og associerede

virksornheder

omfatter

ligeledes

ge-

og tab ved salg af kapitalandele.

af andre

indregnes

kapitalandele,

renteindtaegter,

værdipapirer
udbytter,

og tilgodehavender,

urealiserede

kursgevinster

der
sarnt

er anlægsaktiver

realiserede

afhændelses-

gevinster.
Udbyl.te

fra andre kapitalandele

Andre

finansielle

Under

andre finansiene

poster

indregnes

i fremmed

Amortisering

af kurstab

som finansiel

omkostning.

fra andre kapitalandele

af årets

resultat

Arets

aktuelle

og udskudte

del, der kan

henføres

indregnet

Selskabet

renteindtaegter
gevinster

indtaegtsføres

skatter

til årets

direkte

valuta,

og låneomkostninger

Skat

poster

i det regnskabsår,

hvor udbyttet

deklareres.

poster

-tab ved transaktioner

Udbytte

indtægtsføres

indregnes

resultat,

og renteornkostninger,

og tab på andre

vedrørende

finansielle

i det regnskabsår,

i resultatopgørelsen

og direkte

i egenkapitalen

valutakursgevinster

værdipapirer

og kapitalandele

forpligtelser

hvor udbyttet

indregnes

løbende

deklareres.

som skat af årets
med

og
m.v.

resultat

med den

den del, der kan henføres

til

i egenkapitalen.

er sambeskattet

rer som administrationsselskab

med

danske

koncernforbundne

for sambeskatningen

virksomheder.

og afregner

Modervirksomheden

som følge heraf

alle betalinger

fungeaf sel-
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skattede

selskabsskat

virksomheder

somheder
vende

-

med skattemyndighederne.

aktuene danske

Den

- fortsat

i forhold

med skattemæssigt

dette

underskud

fordeles
til disses

af sambeskatningsbidrag

skattepligtige

underskud

til nedsaettelse

ved afregning

indkomster.

sambeskatningsbidrag

af eget skattemaessigt

I tilknyi.ning

menem
hertil

fra virksomheder,

de sambe-

modtager

virk-

der har kunnet

an-

overskud.

BALANCE

Immaterielle
Erhvervede

anlægsaktiver
rettigheder

Erhvervede

rettigheder

måles

i balancen

rettigheder

afskrives

til

kostpris

med

fradrag

af akkumulerede

af-

ned-

og

skrivninger.

Erhvervede

lineaert

baseret

på

brugstider,

som

fremgåx

af afsnittet

"Af-

og

mellem

en

værdi

på

nedskrivninger".

Goodwin
Goodwill

måles

i balancen

Goodw'n afskrives
Gevinster

til kostpris

lineaert

baseret

på brugstider,

og tab ved afhændebe

Gevinster

og tab

ved

eventuel

salgspris

af akkumulerede

som fremgår

afirnrnateriene

afhændelse

med

med fradrag

af

af afsnittet

"Af-

og nedskrivninger".

anlægsaktiver

af immaterielle

fradrag

af- og nedskrivninger.

anlaegsaktiver

salgsomkostninger

og

opgøres
den

som

forskellen

regnskabsmæssige

salgstidspunktet.

Materielle

anlægsaktiver

Materielle

anlægsaktiver

omfatter

grunde

måles

i balancen

Materiene anlægsaktiver
opskrivninger
h'admg

til dagsværdi

af akkumulerede

bygninger

anvendes

markedsbaseret
fastsættelse

Kostprisen

med
af-

en

driftsafkast

til

indregning

og

samt

kostpris,

dog

i egenkapitalen

nedskrivninger.

individuelt
af

og bygninger

fastsat

ejendommen.

Ved

andre

anlaeg, driftsmateriel

for grunde
under

reserve

beregning

er

ikke

ved

anvendt

en

med

for opskrivninger,

af dagsværdien

diskonteringsfaktor
Der

og bygninger

og inventar.

en

for

af

og med
grunde

kapitalisering

valuar

tfflaeg

i forbindelse

og

af

et

med

af dagsværdien.

omfatter

er klar til brug.

Renter

anskaffelsesprisen

sarnt

af lån til at finansiere

omkostninger
fremstillingen

direkte
indregnes

tilknyttet

anskaffelsen

indtil

aktivet

ikke i kostprisen.
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Kostprisen

for

brugstiden

et

"Af-

ener tab

eventuel

salgspris

salgstidspunktet

ved
med

balance
at

regnskabsmaessige

opgjort

balance

hver

for

sig,

hvis

og

restvaardier,

opgøres

som

som

fremgår

af

samt

den

mellem

en

vaerdi

på

interne

indebærer,

resterende

de pågældende

den

indre

andel

af

regnskabspraksis,

for resterende

og tab.

kapitalandelene
værdi,

af positiv

metode,

virksomhedernes

og associerede

indre

vaerdi

vaerdis

reguleret

gevinster

at

regnskabsmæssige
for

efter

i dattervirksomheder

hvilket

af virksomhedemes

med

regnskabsmaessige

forholdsmæssige

koncernens

kapitalandele

reguleret

den

virksomheder

forholdsmaessige

metode,

og tab ved transaktioner

og

forskellen

til bortskaffelse.

til

efter

måles

værdis

andel

Nedskrivning

måles

opgjort

eller

virksomhe-

efter

negativ

til

den

modervirk-

goodwill

samt

virksomheder.

af anlægsaktiver

regnskabsmæssige

vaerdi

på værdiforringelse

Hvis

selskabets

dette

som en indikation

realiserede

der

af

anlægsaktiver,

ud over

afkast

det,

der

ikke

måles

som udtrykkes

af et aktiv

ved

ener en gruppe

til

dagsveerdi,

vurderes

årligt

for

afskrivning.

af aktiver

er lavere

end

forventet,

anses

på vaerdiforringelse.

indikationer

hver

Der foretages

gruppe

nedskrivning

på

værdiforringelse,

foretages

nedskrivningstest

af

hvert

enkelt

aktiv

af aktiver.

til genindvindingsværdien,

hvis

denne

er lavere

end

den

regnskabs-

værdi.

mæssige

Som

brugstider

associerede

måles

goodwill

regnskabspraksis,

henholdsvis

afskrives

virksomheder

og måles

vaerdi,

indre

forholdsmaessige

Foreligger

der

anlægsaktiver

omkostninger

kapitalandelene

I modervirksomhedens

indikationer

på

salgsomkostninger

og associerede

eller negativ

den

af

eventuelle

indre

af positiv

Den

bestanddele,

baseret

af materiene

fradrag

indregnes

indebærer,

gevinster

separate

lineaert

afhændelse

i tilknyttede

I koncernens

somhedens

i

er forskellig.

afskrives

fratrukket

Kapitalandele

efter

-

og nedskrivninger".

Gevinster

der

opdeles

bestanddele

anlægsaktiver

afsnittet

værdi

aktiv

på de enkelte

Materielle

hvilket

samlet

- fortsat

genindvindingsvaerdi

vaerdien

opgøres

eller

aktivgruppen

endt

brugstid.

som

anvendes
nutidsværdien

samt

forventede

den

højeste

af de forventede
nettopengestrømme

vaerdi

af nettosalgspris

nettopengestrømme
ved

salg

af aktivet

og

kapitalværdi.

fra anvendelsen
eller

Kapitalaf aktivet

aktivgruppen

efter
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Nedskrivninger

- fortsat

tilbageføres,

Nedskrivninger

på goodwill

når

begrundelsen

tilbageføres

for

nedskrivningen

ikke

længere

består.

ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender
fradrag

måles til amortiseret

af nedskrivninger

Nedskrivninger

havende

til imødegåelse

til imødegåelse

tilgodehavender,

kostpris,

hvilket

sædvan]igvis

svarer

til

pålydende

vaerdi

med

af tab.

af tab opgøres

når der på individuelt

på grundlag

niveau

af en individuel

foreligger

en objektiv

vurdering

indikation

af de enkelte

på, at et tilgode-

er værdiforringet.

Deposita,

der er indregnet

indgåede

lejeaft.aler.

under

aktiver,

omfatter

betalte

deposita

til udlejer

vedrørende

selskabets

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgraensningsposter,
efterfølgende

rørende

Andre

værdipapirer

handles

måles til dagsværdi

der ikke er klassificeret

på et aktivt

omsætningsaktiver

marked,

nedskrives

le, der hand]es på et aktivt

Likvide

er indregnet

under

aktiver,

omfatter

afholdte

omkostninger

ved-

og kapitalandele

Andre værdipapirer

Kapitalandele,

der

regnskabsår.

måles

svarende

til kursværdien

som tilknyttede
i balancen

ener associerede

til kostpris.

til nettorea1isationsvaerdien,

marked,

på balancedagen.

måles til dagsværdi

Andre

såfremt
svarende

virksomheder,

kapitalandele

og

som

klassificeret

ikke
som

denne er lavere. Andre kapitalande-

til kursvaerdien

på balancedagen.

beholdninger

Likvide

beholdninger

omfatter

indestående

på bankkonti

samt kontante

beholdninger.

Egenkapital
Forslag

til udbytte

Reserve
bygninger

for regnskabsåret

for opskrivninger
til dagsvaerdi.

på de opskrevne

aktiver.

omfatter
Reserven

indregnes

som

særlig

post

i modervirksomhedens
måles med fradrag

Ved afhaendelse

af aktiverne

under

egenkapitalen.

årsregnskab

af udskudt
overføres

opskrivning

skat og reduceres
det resterende

af gninde

og

med afskrivninger

beløb

fra reserve

for
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opskrivninger

til overført

Nettoopskrivning

af

metode

årsregnskab

i det omfang,

Anskaffelses-

under

overført

Aktuelle

og udskudte

Skyldig

og tilgodehavende

indkomst,

reguleret

Udskudte

samt

andre
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Lolland-Falsterg

Folketidende

A/S

Noter

15.

Anvendt

regnskabspraksis
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fonidbetalinger
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vare

-

kunder
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omfatter
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tidspunktet
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgøre1sen

opstffles

steringer

samt

og finansiering

Pengestrømme

h'a driften

selskabsskatter

og aendringer
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sammensætter

sig af likvide

beholdninger

og kortfristet

gaeld til kreditinstitutter.
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Bilag 1.2.F.7

Bilag 1.2 Bornholms Tidende
b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer

Bilag 1.2: Plan for driften
b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer
Ansøger skal redegøre for ansøgers ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og
kompetencer til gennemførelse af driftsplanen gennem hele tilladelsesperioden, herunder
opfyldelse af minimumskravene samt tilsagn om programplaner mv. (skønhedskriterier se
bilag 1.4)
I det omfang ansøger baserer ressourcer og kompetencer på andre enheders formåen, skal
disse identificeres entydigt i nedenstående skemaer, ved at tilføje angivelsen ”eksternt
bidrag”.
Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der
henvises til de relevante bilag.

1. Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed
Ved ”erfaring” forstås praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det
pågældende marked.
For at dokumentere erfaring bør ansøger fremlægge referencer til konkrete erfaringer med
drift af radiovirksomhed.
Der anvendes ét skema for hver reference.
1. Erfaring – referencer
1.1
Virksomhedens navn
(den referencevirksomhed, hvor erfaringen er
opbygget)

1.2
1.3

Virksomhedens CVR-nr.
Beskrivelse af det tidsrum, hvori ansøger
har været involveret i virksomheden

1.4

Beskrivelse af virksomhedens samlede
markedsområde
(herunder den geografiske udstrækning)

1.5
Beskrivelse af virksomhedens
markedsområde i forhold til redaktionelle,
økonomiske og tekniske fagområder

Bornholms Tidende A/S
35244115
Bornholms Tidende udkom
første gang i 1866. Og er det
eneste dagblad på Bornholm.
Vores udgivelsesområde er
Bornholms regionskommune.
Altså Bornholm.
Bornholms Tidende har i alt
55 medarbejdere. De 20 er
redaktionelle. Vi producerer
og skriver avisen under eget
tag, Har egen grafisk afdeling
og rotation.

1.6 Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i
virksomheden i forhold til:
Vi udkommer seks dage om
1.6.1
redaktionelle opgaver

ugen med dagbladet. En dag
om ugen med ugeavisen

Rytterknægten. Derudover
laver vi magasiner og tillæg,
ligesom vi har vores website,
www.tidende.dk
Vi har en adm. og økonomichef, der sammen med
kontorchefen og den adm.
direktør styrer økonomien i
samarbejde med to
assistenter.
IT-afdeling er udliciteret til en
lokal virksomhed. Derudover
står vi for al teknisk
produktion selv. Det være sig
grafisk arbejde og tryk.
Vi får annoncer –
landsdækkende annoncer –
men ellers opererer vi kun på
det bornholmske marked.
Ingen udlands-nyheder i
avisen. Samarbejde med
svenske underleverandører
forekommer, ligesom vi har
haft trykopgaver for svenske
virksomheder.

1.6.2

økonomiske opgaver

1.6.3

tekniske opgaver

1.6.4
det danske marked

1.6.5

det udenlandske marked

2. Ansøgers dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte
programvirksomhed
Ansøger skal redegøre for og fremlægge dokumentation i relation til den planlagte
programvirksomhed, herunder specifik kompetence indenfor de enkelte programtyper, dvs.
minimumskravene og afgivne tilsagn om programplaner i henhold til skønhedskriterier jf. bilag
1.4.
2.1 Dokumentation for kompetencer i relation til minimumskravene
(der henvises til minimumskravene i kapitel 3, 4 og § 15)

2.1.1

90 minutters nyhedsudsendelser pr.
døgn, 5 minutter pr. time i
tidsrummet 6-24

2.1.2
2.1.3

70 minutters sportsnyheder pr. uge
30 timers aktualitetsprogrammer pr.
uge

2.1.4

24 aktualitetstemaer pr. år

2.1.5

70 minutters kulturnyheder pr. uge

2.1.6

20 timers øvrige kulturprogrammer

Vores redaktion bestående af uddannede
journalister, dækker hele nyhedsdøgnet. Vi er
førende på nyheder på Bornholm og sætter
dagsordenen hver dag.
Vi har egen sportsredaktion.
Vi har under-redaktioner bestående af
journalister, der har fokus på blandt andet politik
og erhverv.
Jævnligt behandles temaer i avisen om emner,
der rækker ud over det dagsaktuelle.
Kulturredaktionen dækker en bred vifte af
kulturarrangementer i lokalområdet. Og bidrager
med kulturnyheder i vore udgivelser.
Se ovenfor
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2.1.7
2.1.8

2.1.9

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

pr. uge
175 minutters satire pr. uge, sendt
minimum fem af ugens dage
385 minutters debatprogrammer pr.
uge, sendt minimum seks af ugens
dage

Debatten er avisens fundament og en af de
vigtigste områder. Det være sig opinionsstof,
ledere og klummeskribenter, samt et utal af
lokale borgere, der giver deres mening ti llkende
hverdag.
Den nye FM 4 Kanal vil kunne hente viden og
erfaring fra den store mængde indhold som
redaktionen dagligt leverer på avisens platforme

270 minutters udsendelser i
reportage- eller montageform pr.
uge
Bred musikprofil

Vi dækker også musikalske arrangementer på
avisen. Wonderfestiwall og det store udbud af
sommerkoncerter på Bornholm.

Minimum 30 pct. dansk musik
Maks. 20 pct. musik kl. 06-18
Maks. 65 pct. musik kl. 18-24
Maks. 55 pct. musik kl. 00-06
Musik i relation til værtsbårne
programmer
126 timers nyproduktion pr. uge
Selvstændig nyheds- og
aktualitetsredaktion

Se ovenfor. Vi dækker vores udgivelsesområde
tæt og bredt hver dag.

(med krav om saglighed, upartiskhed,
alsidighed m.v.)

2.1.18

Afsættelse af mindst 20 pct. af
produktionsbudgettet til
programmer, der tilvejebringes ved
entreprise og indkøb fra eksterne
producenter
(ikke indregnet nyhedsprogrammer)

2.1.19

Bornholms Tidende har ikke i dag radiostation,
men ser frem til et samarbejde med andre
ansøgere, og avisen har erfaring med
radiomediet via deltagelse i interviews, paneler
med videre.

Distribution og tilgængeliggørelse af
indhold
(via FM, DAB, streaming/simulcast,
internetbaseret on demand-tjeneste og øvrige
platforme)

2.2 Dokumentation for kompetencer i relation til ansøgers tilsagn for programmer
mv. (skønhedskriterier)
(Der henvises til skønhedskriterierne i bekendtgørelsens § 23. Ansøger skal redegøre for kompetencer i
overensstemmelse med de tilsagn, ansøger afgiver jf. bilag 1.4)

2.2.1

Nyheds- og aktualitetsredaktion

2.2.2

Programmer med værter med

Bornholms Tidende vil i samarbejde med øvrige
FM4 kanal ejere bidrage med relevante og
væsentlige nyheder fra vores udgivelsesområde
og dermed bidrage til flere lokale vinkler i den
landsdækkende profil.
Der er meget sandsynligt at der i vores hus
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2.2.4

holdninger/værdier
Nyhedsprogrammer udover
minimumskravet
Innovation

2.2.5

Interaktion med lyttere

2.2.6

Distribution og tilgængeliggørelse

2.2.7

Talentudvikling

2.2.8

Formidling af kulturprogrammer

2.2.9

Debatprogrammer

2.2.10

Formidling af musik

2.2.11

Satire

2.2.3

findes talenter, der kan varetage opgaven.
Se punkt 2.2.1
Der vil sammen med de øvrige ansøgere blive
trukket på udviklingsafdelinger.
Intet medie på Bornholm er tættere på
borgerne end Bornholms Tidende.
Både distribution og tilgængeliggørelse er
afgørende for Bornholms Tidende i dag og vil
også være det i forhold til den nye
radioplatform.
Vi forsøger løbende at tiltrække talenter. Og har
flere.
Der er bred og stærk kulturdækning på alle
platforme.
Bornholms Tidende har flere gange arrangeret
debatter og talk shows og dækker derudover
løbende diverse debat-arrangementer.
Der er hos flere redaktionelle medarbejdere
stor viden om musik.

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring indenfor de relevante områder i
forhold til at opfylde krav og kriterier
Ansøger skal redegøre for den ledelsesmæssige kompetence og erfaring indenfor de relevante
områder i forhold til at opfylde krav og kriterier.

3. Ledelsens sammensætning, kompetencer og erfaring
Funktion i relation til
programtyper m.v.
3.1 Ansv. Chefredaktør/adm
direktør

Navn
Søren Christensen

Resumé over relevant
Bilagsnr.
kompetence og erfaring
for CV
Ansvarshavende chefredaktør
på Bornholms Tidende siden
2014.
Inden da ansat hos
Berlingske Media. Blandt
andet som chefredaktør på
Dagbladet Ringkøbing-Skjern
samt en del af
chefredaktionen i Midtjyske
Medier. Har derudover
arbejdet med ugeaviser og
gratis aviser i Berlingske-regi.

4. Nøglemedarbejderes kompetence og erfaring i forhold til at opfylde krav og
kriterier
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Bornholms Tidende A/S
Nørregade 11
3700 Rønne
CVR-nr. 35 24 41 15

Årsrapport for 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den

dirigent

Indholdsfortegnelse
Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

1
2
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Ledelsesberetning

6
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Anvendt regnskabspraksis
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Balance pr. 31. december 2018
Noter til årsrapporten

8
14
15
17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 for Bornholms Tidende A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rønne, den 29. januar 2019
Direktion

Søren Christensen

Bestyrelse

Peter Vang
formand

Peter B. Koefoed
næst formand

Per E. Hansen

Michael Bjerregaard

Dorrit Wolder Bjerregaard
medarbejderrepræsentant

Jens-Erik Pauch Larsen
medarbejderrepræsentant

Side 1

Intern revisions erklæringer

Til kapitalejerne i Bornholms Tidende A/S

Påtegning på årsregnskabet
Jeg har i overensstemmelse med selskabets vedtægter revideret selskabets årsrapport for 2018.

Rønne, den 29. januar 2019

Annebeth Runge Gjessing

Side 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Bornholms Tidende A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Tidende A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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
Vort 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. 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 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vor 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 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 29. januar 2019
Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne15625
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten for Bornholms Tidende har i lighed med tidligere år bestået af udgivelse af Bornholms
Tidende, distriktsbladet Rytterknægten, turistpublikationer, distributionsopgaver og booking af tvreklamer. Det primære marked er Bornholm, men der trykkes reklameaviser til det øvrige land.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 522.634 og selskabets balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapital på kr. 25.700.206. Oplaget udgjorde 7.127 eksemplarer i 2.
halvår 2018. Der forventes en stabilisering af oplaget på nuværende niveau. Bornholms Tidende har
stadig en af de laveste abonnementspriser i Danmark.

Årets bruttofortjeneste blev på kr. 23.496.436. Efter fradrag af distributionsomkostninger på kr.
18.249.434 og administrationsomkostninger på kr. 5.029.975 blev resultatet af den primære drift et
overskud kr. 217.027. Andre driftsindtægter og finansielle indtægter udgjorde kr. 429.551. Andre
driftsomkostninger og finansielle omkostninger blev på kr. 74.700. Resultatet før skat blev et overskud
på kr. 571.878. Skat af årets resultat på kr. 49.244 bevirkede, at årsresultatet blev et overskud på kr.
522.634.
Selskabets likvider er i 2018 faldet med kr. 2.788.950. Likviderne er i årets løb brugt til investeringer,
renovering af Nørregade 11 og tilbagebetaling af lån til realkreditinstitutter. Renovering af Nørregade
blev afsluttet primo 2018.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Hele virksomheden har fortsat en rationalisering, der er muliggjort ved vort up-to-date
produktionsapparat. Selskabet forventer overskud og en positiv likviditetsvirkning fra driften i 2019.
Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion m.v.
Der tages udgangspunkt i en miljømæssigt forsvarlig driftsførelse, og det indgår som en naturlig del i
koncernens målsætning for produktkvalitet og produktionsforhold, at miljøskadelige
produktionsmaterialer søges erstattet med miljøneutrale materialer. Bornholms Tidende og
Rytterknægten trykkes på FSC-miljøcertificeret papir, hvilket sikrer, at aviserne trykkes på papir, der er
produceret under miljøvenlige forhold. Ligeledes benyttes kemifri trykplader.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bornholms Tidende A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.
Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.
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Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning
Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og
rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at
opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets
løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. herunder indregnes omkostninger til salgspersonale,
reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede
indtjening i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen
overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:

Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
50
år
10 - 25 år
3 - 10 år
10 - 15 år

Restværdi
0 - 10 %
0 - 20 %
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre
værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne
avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort
efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede
indtjening i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen
overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre
værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang
tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse
til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under
hensatte forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af
årsrapporten for Bornholms Tidende A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden.
Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er
børsnoterede, eller en anslået dagsværdi i henhold til dagsværdihierakiet, såfremt de ikke er
børsnoterede.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter
på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder,
hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder,
og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for
værdiændringer.
Hensættelser
Hensættelser omfatter udskudte skatteforpligtelser samt hensættelse vedrører negativ indre værdi i
datterselskaber, jf. beskrivelse ovenfor under "Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder". Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et
forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.
Selskabsskat og udskudt skat
Bornholms Tidende A/S hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter
over for skattemyndighederne.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets
kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Bruttofortjeneste

23.496.436

21.986.646

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-18.249.434
-5.029.975

-16.307.554
-5.095.194

217.027

583.898

9.972

881.445

Resultat før finansielle poster

226.999

1.465.343

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

293.702
125.877
-74.700

215.661
22.421
-70.377

Resultat før skat

571.878

1.633.048

Skat af årets resultat

-49.244

-111.949

Årets resultat

522.634

1.521.099

0
522.634

1.080.000
441.099

522.634

1.521.099

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse

18.513.217
13.366.089
1.476.912
678.857

16.750.120
14.187.880
806.108
772.415

Materielle anlægsaktiver

34.035.075

32.516.523

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele

130.120
450.000
159.851

0
450.000
187.702

Finansielle anlægsaktiver

739.971

637.702

34.775.046

33.154.225

Råvarer og hjælpematerialer
Færdigvarer og handelsvarer

683.062
25.000

735.296
0

Varebeholdninger

708.062

735.296

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

3.362.827
130.250
294.009
634.111

3.454.557
75.000
312.921
532.458

Tilgodehavender

4.421.197

4.374.936

12.884

109.141

5.142.143

5.219.373

39.917.189

38.373.598

Aktiver

Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

2.700.000
3.225.000
19.775.206
0

2.700.000
3.225.000
19.252.573
1.080.000

25.700.206

26.257.573

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

1.364.895

1.315.651

0

57.620

Hensatte forpligtelser i alt

1.364.895

1.373.271

Gæld til realkreditinstitutter

2.764.999

3.282.030

Passiver
Selskabskapital
Andre reserver
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

1

Langfristede gældsforpligtelser

2

2.764.999

3.282.030

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Banker
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

2

517.030
2.692.693
973.182
1.425.814
4.458.322
20.048

515.981
0
1.051.308
1.493.083
4.390.269
10.083

Kortfristede gældsforpligtelser

10.087.089

7.460.724

Gældsforpligtelser i alt

12.852.088

10.742.754

Passiver i alt

39.917.189

38.373.598

Medarbejderforhold
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

3
4
5
6
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Noter

1

Egenkapital
Selskabskapital

Andre
reserver

2.700.000

3.225.000

Betalt ordinært udbytte

0

Årets resultat

0
2.700.000

Egenkapital 1. januar 2018

Egenkapital 31. december 2018

2

I alt

19.252.572

1.080.000

26.257.572

0

0

-1.080.000

-1.080.000

0

522.634

0

522.634

3.225.000

19.775.206

0

25.700.206

Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter

3

Foreslået udOverført bytte for regnresultat
skabsåret

Gæld
1. januar 2018

Gæld
31. december
2018

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

3.798.011

3.282.029

517.030

988.864

3.798.011

3.282.029

517.030

988.864

31.014.554
1.739.692
662.171
295.915

29.746.254
1.759.645
560.903
344.040

33.712.332

32.410.842

21.985.164
8.804.187
2.922.981

22.282.451
7.260.749
2.867.642

33.712.332

32.410.842

61

59

Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og
andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende
poster:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter

4

Eventualposter m.v.
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter, hvor den resterende ydelse udgør t.kr. 124
over en løbetid på op til 18 måneder
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 3 måneder, og en
herpåpåhvilende forpligtelse på t.kr. 6
Selskabet har indgået driftsaftale om levering af IT ydelser med en opsigelsesperiode på 3 måneder
og en herpå påhvilende forpligtelse på t.kr. 150.
Selskabet indgår i sambeskatningen med tilknyttede selskaber og hæfter således ubegrænset og
solidarisk for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter og renter over for det offentlige.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Som sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. t.kr. 7.350 i matr. nr. 560 og 563 af
Rønne Bygrunde med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018 på t.kr. 7.910.
Som sikkerhed for bankgæld er der deponeret ejerpantebrev på t.kr. 2.800 med sikkerhed i løsøre
med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018 på t.kr. 11.788.
Herudover er der for optagne realkreditlån, med en restgæld pr. 31. december 2018 på t.kr. 3.282,
tinglyst realkreditpantebreve med sikkerhed i selskabets ejendomme, der pr. 31. december 2018
indgår med en regnskabsmæssig værdi t.kr. 19.192.

Der er overfor samarbejdspartner stillet bankgaranti på kr. 200.000.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på t.kr. 1.000 vedr. datterselskabets bankgæld.

6

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Bornholms Tidendes Fond, Rønne, cvr-nr.: 25 24 88 99

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af virksomhedskapitalen:
Bornholms Tidendes Fond, Rønne, cvr-nr.: 25 24 88 99
Berlingske Media A/S, København, cvr-nr.: 29 20 73 13
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Bornholms Tidende A/S
Nørregade 11
3700 Rønne
CVR-nr. 35 24 41 15

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den

dirigent
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14
15
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 for Bornholms Tidende A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Rønne, den 21. februar 2018
Direktion

Søren Christensen

Bestyrelse

Peter Vang
formand

Peter B. Koefoed
næst formand

Per E. Hansen

Tim Fogh Barfod

Dorrit Wolder Bjerregaard
medarbejderrepræsentant

Jens-Erik Pauch Larsen
medarbejderrepræsentant
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Intern revisions erklæringer

Til kapitalejerne i Bornholms Tidende A/S

Påtegning på årsregnskabet
Jeg har i overensstemmelse med selskabets vedtægter revideret selskabets årsrapport for 2017.

Rønne, den 21. februar 2018

Annebeth Runge Gjessing

Side 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Bornholms Tidende A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Tidende A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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
Vort 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. 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 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 vor 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vor 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 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rønne, den 21. februar 2018
Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne15625
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Bornholms Tidende A/S
Nørregade 11
3700 Rønne
CVR-nr.:

35 24 41 15

Regnskabsperiode:
Hjemsted:

1. januar - 31. december 2017

Bornholm

Bestyrelse

Peter Vang, formand
Peter B. Koefoed, næstformand
Per E. Hansen
Tim Fogh Barfod
Dorrit Wolder Bjerregaard, medarbejderrepræsentant
Jens-Erik Pauch Larsen, medarbejderrepræsentant

Direktion

Søren Christensen

Revision

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten for Bornholms Tidende har i lighed med tidligere år bestået af udgivelse af Bornholms
Tidende, distriktsbladet Rytterknægten, turistpublikationer, distributionsopgaver og booking af tvreklamer.Det primære marked er Bornholm, men der trykkes reklameaviser til det øvrige land.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 1.521.099, og selskabets balance pr.
31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 26.257.573.

Oplaget udgjorde 7.607 eksemplarer i 2. halvår 2017. Der forventes en stabilisering af oplaget på
nuværende niveau. Bornholms Tidende har stadig den laveste abonnementspris i Danmark.
Årets bruttofortjeneste blev på tkr. 21.987. Efter fradrag af distributionsomkostninger på tkr. 16.308 og
administrationsomkostninger på tkr. 5.095 blev resultatet af den primære drift et overskud tkr. 584.
Andre driftsindtægter og finansielle indtægter udgjorde tkr. 1.120. Andre driftsomkostninger og
finansielle omkostninger var på tkr. 70. Resultatet før skat blev et overskud på tkr. 1.633. Skat af årets
resultat på tkr. 112 bevirkede, at årsresultatet blev et overskud på kr. 1.521.
Selskabets likvider er i 2017 steget med tkr. 2.547 efter hjemtagelse af realkreditlån. Likviderne er i
årets løb brugt til investeringer, renovering af Nørregade 11 og tilbagebetaling af lån til
realkreditinstitutter. Renovering af Nørregade forventes afsluttet primo 2018.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Hele virksomheden har fortsat en rationalisering, der er muliggjort ved vort up-to-date
produktionsapparat. Selskabet forventer overskud og en positiv likviditetsvirkning fra driften i 2018.
Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion m.v.
Der tages udgangspunkt i en miljømæssigt forsvarlig driftsførelse, og det indgår som en naturlig del i
koncernens målsætning for produktkvalitet og produktionsforhold, at miljøskadelige
produktionsmaterialer søges erstattet med miljøneutrale materialer. Bornholms Tidende og
Rytterknægten trykkes på FSC-miljøcertificeret papir, hvilket sikrer, at aviserne trykkes på papir, der er
produceret under miljøvenlige forhold. Ligeledes benyttes kemifri trykplader.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Årsrapporten for Bornholms Tidende A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.
Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.
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Nettoomsætning
Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og
rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at
opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets
løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. herunder indregnes omkostninger til salgspersonale,
reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede
indtjening i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen
overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende
dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:

Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
50
år
10 - 25 år
3 - 10 år
10 - 15 år

Restværdi
0 - 10 %
0 - 20 %
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
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Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre
værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne
avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort
efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede
indtjening i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen
overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre
værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse
til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under
hensatte forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af
årsrapporten for Bornholms Tidende A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.
Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden.
Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er
børsnoterede, eller en anslået dagsværdi i henhold til dagsværdihierakiet, såfremt de ikke er
børsnoterede.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over
det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter
på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder,
hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder,
og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for
værdiændringer.
Hensættelser
Hensættelser omfatter udskudte skatteforpligtelser samt hensættelse vedrører negativ indre værdi i
datterselskaber, jf. beskrivelse ovenfor under "Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder". Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et
forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.
Selskabsskat og udskudt skat
Bornholms Tidende A/S hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter
over for skattemyndighederne.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets
kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note

2017

2016

kr.

kr.

Bruttofortjeneste

21.986.646

20.370.803

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-16.307.554
-5.095.194

-14.961.758
-5.795.692

Resultat af ordinær primær drift

583.898

-386.647

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

881.445
0

2.229
-179.572

1.465.343

-563.990

215.661
22.421
-70.377

202.068
23.510
-57.283

1.633.048

-395.695

-111.949

114.979

1.521.099

-280.716

1.080.000
441.099

0
-280.716

1.521.099

-280.716

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2017

Note

2017

2016

kr.

kr.

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse

16.750.120
14.187.880
806.108
772.415

15.151.451
15.010.303
660.637
0

Materielle anlægsaktiver

32.516.523

30.822.391

Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender

450.000
187.702
0

450.000
187.542
28.256

Finansielle anlægsaktiver

637.702

665.798

33.154.225

31.488.189

Råvarer og hjælpematerialer

735.296

726.106

Varebeholdninger

735.296

726.106

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

3.454.557
75.000
312.921
532.458

3.512.134
170.000
298.331
449.385

Tilgodehavender

4.374.936

4.429.850

109.141

16.656

5.219.373

5.172.612

38.373.598

36.660.801

Aktiver

Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december 2017

Note

2017

2016

kr.

kr.

2.700.000
3.225.000
19.252.573
1.080.000

2.700.000
3.225.000
18.811.474
0

26.257.573

24.736.474

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

1.315.651

1.203.702

57.620

379.243

Hensatte forpligtelser i alt

1.373.271

1.582.945

Gæld til realkreditinstitutter

3.282.030

1.156.322

Passiver
Selskabskapital
Andre reserver
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

1

Langfristede gældsforpligtelser

2

3.282.030

1.156.322

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Banker
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

2

515.981
0
1.051.308
1.493.083
0
4.390.269
10.083

240.272
2.454.346
1.076.829
1.057.461
1.200
4.354.952
0

7.460.724

9.185.060

Gældsforpligtelser i alt

10.742.754

10.341.382

Passiver i alt

38.373.598

36.660.801

Kortfristede gældsforpligtelser

Medarbejderforhold
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

3
4
5
6
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Noter

1

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2017
Årets resultat
Egenkapital 31. december 2017

2

Andre
reserver

2.700.000

3.225.000

18.811.474

0

24.736.474

0

0

441.099

1.080.000

1.521.099

2.700.000

3.225.000

19.252.573

1.080.000

26.257.573

I alt

Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter

3

Foreslået udOverført bytte for regnresultat
skabsåret

Selskabskapital

Gæld
1. januar 2017

Gæld
31. december
2017

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

1.396.594

3.798.011

515.981

1.268.108

1.396.594

3.798.011

515.981

1.268.108

2017

2016

kr.

kr.

29.746.254
1.759.645
560.903
344.040

29.949.526
1.801.753
551.979
281.526

32.410.842

32.584.784

22.282.451
7.260.749
2.867.642

22.167.286
6.852.906
3.564.592

32.410.842

32.584.784

59

53

Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og
andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende
poster:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter

4

Eventualposter m.v.
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter, hvor den resterende ydelse udgør t.kr. 301
over en løbetid på op til 28 måneder.
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 3 måneder, og en
herpåpåhvilende forpligtelse på t.kr. 6
Selskabet indgår i sambeskatningen med tilknyttede selskaber og hæfter således ubegrænset
ogsolidarisk for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter og renter over for det offentlige.

5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Som sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. t.kr. 7.350 i matr. nr. 560 og 563
afRønne Bygrunde med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 på t.kr. 5.917.
Som sikkerhed for bankgæld er der deponeret ejerpantebrev på t.kr. 20.000 med sikkerhed i
løsøremed en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 på t.kr. 12.522.
Herudover er der for optagne realkreditlån, med en restgæld pr. 31. december 2017 på t.kr. 3.798,
tinglyst realkreditpantebreve med sikkerhed i selskabets ejendomme, der pr. 31. december 2017
indgår med en regnskabsmæssig værdi t.kr. 17.523.

Der er overfor samarbejdspartner stillet bankgaranti på kr. 200.000.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution på t.kr. 1.500 vedr. datterselskabets bankgæld.

6

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Bornholms Tidendes Fond, Rønne, cvr-nr.: 25 24 88 99

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af selskabskapitalen:
Bornholms Tidendes Fond, Rønne, cvr-nr.: 25 24 88 99
Berlingske Media A/S, København, cvr-nr.: 29 20 73 13
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Bilag 1.2 Flensborg Avis
b) Oplysninger om kompetencer og ressourcer

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Talentudvikling
Formidling af kulturprogrammer
Debatprogrammer
Formidling af musik
Satire

3. Ledelsens samlede kompetence og erfaring indenfor de relevante omr�der i
forhold til at opfylde krav og kriterier
Ans0ger skal redeg0re for den ledelsesmcessige kompetence og erfaring indenfor de relevante
omrader i forhold til at opfylde krav og kriterier.
Ledelsespersonernes CV vedlcegges og nummereres.
3. Ledelsens sammensaetning, kompetencer og erfaring

3.1

Funktion i relation til
programtyper m.v.
Chefredakt0r og adm.
direkt0r

Navn
J0rgen M0llekaer

3.1

Resume over relevant
kompetence og erfaring
Ledelseserfaring fra TV
Syd, TV 2/ Fyn og
Flensborg Avis

Bilagsnr.
for CV
1.2.H.1

3.3

...

4. Neglemedarbejderes kompetence og erfaring i forhold til at opfylde krav og
kriterier
Ans0ger skal redeg0re for den medarbejdermcessige kompetence og erfaring indenfor de
relevante omrader i forhold til at opfylde krav og kriterier.
N0glemedarbejdernes CV nummereres og vedlcegges.
4. Noglemedarbejdernes kompetencer og erfaring
Funktion i relation til
programtyper m.v.

Navn

Resume over relevant
kompetence og erfaring

(fx den ansvarshavende redakt0r,
(?)vrige redaktfiJrer, vcerter mv.)

4.1
4.2
4.3
...

5

Bilagsnr.
for CV

s.

Organisationens struktur oq kapacitet i forhold til at opfylde krav og kriterier
Ans0ger skal vedlc:egge et organisationsdiagram med beskrivelse af n0dvendig
kompetence/ekspertise/erfaring i de enkelte n0gleroller samt en opg0relse af n0dvendig
ressourcevolumen i de enkelte dele af organisationen. I den grad ans0ger baserer sin
virksomhed pa andre enheders formaen, skal disse indga i beskrivelsen og identificeres som
eksterne.
Organisationsdiagram og beskrivelse vedlc:egges som bilag.
Bilagsnummer:
1.2.H.2 1.2.H.3

S. Organisationsdiagram og beskrivelse
(vedl�gges som bilag)

1.2.H.4

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udt0mmende, idet der henvises til det
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtg0relsen.

Dato: Flensborg, den 25.4.2019

FLENSBORG AVIS AG
Zeitungsverlag und D uckerei

Underskrift, tegningsberettigede:

6

Bilag 1.2.H.2

Organisationsstruktur
Flensborg Avis AG

Tilsynsråd

Direktionen
Jørgen Møllekær(adm. direktør)
Thorsten Kjärsgaard (økonomidirektør)

Sekretariat

Jan Christensen

Redaktion
(Jørgen Møllekær)

Personaleadm.

VIRKSOMHEDSLEDELSE
Jørgen Møllekær

Produktion og kommerciel
afdeling
(Thorsten Kjärsgaard)

Thorsten Kjärsgaard

Administration
(Thorsten Kjärsgaard)

Bilag 1.2.H.3

Bilag 1.2.H.4

Bilag 1.2.H.5

Jahresabschluss und Lagebericht
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2018 bis zum
31. Dezember 2018
der
Flensborg Avis AG
Flensburg

Bilag 1.2.H.6

ÅRSREGNSKAB
for regnskabsåret
1. januar 2017 til den 31. december 2017
for

Flensborg Avis AG
Flensborg

bdo

INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017
Balance
Resultatopgørelse
Noter (inklusive anvendt regnskabspraksis)
Ledelsespåtegning på årsberetningen

Side
Side
Side
Side

Ledelsesberetning for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017

Side 10 - 22

Gengivelse af revisionspåtegningen

Side 23 - 24

Resultataftalen for regnskabsåret 2017

Side 25 - 28

1
2
3-8
9

BILAG
Projektregnskab ”Flensborg Avis TV“

Bilag
I
Side 1 - 13

Projektregnskab ”Renovering af tagskonstruktion”

Bilag
II
Side 1 - 12

Specielle ordrebetingelser af BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft og
almindelige ordrebetingelser for revisorer og revisionsselskaber

Bilag
Side

III
1-2

Vi gør opmærksom på, at der ved anvendelsen af afrundede beløb og procentangivelser kan forekomme differencer på grund af den merkantile afrunding.

bdo

Flensborg Avis AG, Flensborg
Årsregnskab for regnskabsåret
1. januar 2017 - 31. december 2017

Noter
I. Generelle bemærkninger
Årsregnskabet for Flensborg Avis AG, Flensburg, (Byretten Flensburg, HRB 27) blev udarbejdet i
henhold til forskrifterne i §§ 242 ff. og §§ 264 ff. HGB, de dertil hørende forskrifter i den tyske
aktieselskabslov samt bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015. Reglerne for små selskaber
er gældende.
Balancens opbygning forløb inden for rammerne af forskrifterne i § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Opstillingen af resultatopgørelsen er sket i henhold til § 275 Abs. 2 HGB (metode for samlede omkostninger).
Udarbejdelsen af årsregnskabet sker principielt under antagelse af virksomhedens videreførelse
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
II. Anvendt regnskabspraksis
Målingen af aktiver og gældsforpligtelser blev foretaget i henhold til de handelsretlige vurderingsforeskrifter under overholdelse af principperne for reglementeret bogføring og årsregnskabsaflæggelse.
De erhvervede immaterielle- og materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er blevet foretaget tidsproportionelt og
efter den lineære metode. Afskrivningerne er beregnet efter den lineære afskrivningsmetode efter respektive aktuelle levetider. Ved nyerhvervede aktiver er afskrivningerne beregnet fra anskaffelsestidspunktet.
Levetiderne for de mod betaling erhvervede immaterielle aktiver beløber sig til 5 år. For bygningen er levetiden ansat til 50 år. Drifts- og virksomhedsudstyr afskrives overvejende over et tidsrum på 3 – 8 år.
Tilgange af anlægsaktiver i regnskabsåret 2017 med en anskaffelsessum på mellem EUR 150,00
og EUR 1.000,00 blev i henhold til § 6, stk. 2a, i den tyske lov om beskatning af indkomst (EStG)
placeret i en samlepost. Pr. 31. december 2017 blev samleposten afskrevet med en femtedel
med en mindskelse af overskuddet til følge. Tilgange af anlægsaktiver med en værdi på under
EUR 150,00 blev under tilsvarende anvendelse af § 6, stk. 2, i EStG afskrevet fuldt ud.
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Tilskud til erhvervelse af anlægsaktiver blev fratrukket i anskaffelsessummerne.
De finansielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsessum. Finansielle aktiver afskrives ved
forventet permanent værdiforringelse i overensstemmelse med § 253, stk 3 HGB til den lavere
dagsværdi. Såfremt der i de efterfølgende år er årsager til, at værdiforringelsen ikke længere er
gældende, kan dette opskrives i overensstemmelse med værdiens påskønnelse jf. § 253, stk 5
HGB.
Rå- og hjælpematerialer samt driftsmateriel og varer blev ansat til anskaffelsessum med tillæg
af omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Dette opgøres ved individuel vurdering af den
enkelte anskaffelse. For enkelte rå- og hjælpematerialer samt driftsmateriel er metoden for fast
(bogført) værdi anvendt. Der er i nødvendigt omfang foretaget nedskrivning til nettorealisationsværdi.
Færdigvarer er værdiansat til fremstillingsomkostninger med tillæg af en passende andel af de
samlede fællesomkostninger til materialer og fremstilling samt til værdiforringelsen af anlægsaktiverne. Der er i nødvendigt omfang foretaget nedskrivning til nettorealisationsværdi.
Tilgodehavender og øvrige omsætningsaktiver blev ansat til deres nominelle beløb. Hensættelse
til tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Til dækning af den almindelige kreditrisiko er der blevet hensat et samlet beløb til tab på de ikke enkeltværdiregulerede
tilgodehavender.
Alle øvrige aktiver blev værdiansat til nominel værdi eller omkostning.
Der blev efter en fornuftig merkantil vurdering foretaget nødvendige hensættelser, svarende til
den fremtidige skønnede omkostning. Hensættelser med en restløbetid på mere end et år blev i
overensstemmelse med § 253, stk. 2, i HGB tilbagediskonteret med den gennemsnitlige markedsrente i de forløbne syv regnskabsår.
Gældsforpligtelser blev ansat til nominelt værdi, svarende til beløbet i forbindelse med indfrielsen.
Tilgodehavender eller gæld, som oprindelig var i fremmed valuta, blev værdiansat til middelkursen på skæringsdatoen for regnskabet.

III. Kommentarer til balancen
Sammensætningen og udviklingen af de enkelte elementer af anlægsaktiver og opdeling af afskrivninger er i overensstemmelse med HGB og er vist i bilaget.
Til regnskabsdato blev der foretaget en nedskrivning på TEUR 20 (sidste år: TEUR 9) på færdigvarer.
De opgjorte tilgodehavender, øvrige omsætningsaktiver og gældsforpligtelser forfalder i det aktuelle regnskabsår og forfaldt alle tilsvarende året før i indeværende regnskabsår.
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Aktiekapitalen udgør den 31. december 2017 EUR 415.064,00 og er fordelt som følger:
316 aktier, som lyder på navn, à EUR

260,00 = EUR

82.160,00

2.344 aktier, som lyder på navn, à EUR

104,00 = EUR

243.776,00

1.714 aktier, som lyder på navn, à EUR

52,00 = EUR

89.128,00

EUR

415.064,00

Der forefindes øvrige finansielle forpligtelser på i alt TEUR 534, heraf udgør lejekontrakter TEUR
17 og leasingkontrakter TEUR 517. Restløbetiden på forpligtelserne strækker sig over et tidsrum
på max. 4 år.

IV. Kommentarer til resultatopgørelsen
I indeværende regnskabsår har der været udgifter af ekstraordinær størrelse eller særlig vigtighed på 360.191,19 EUR. Den ekstraordinære udgifter vedrører renovering af tagskonstruktionen
(EUR 289.981,11) samt renovering af udendørsanlæg (EUR 70.210,08) i Wittenberger Weg (”Andre driftsudgifter”).

V. Andre oplysninger
Selskabet har modtaget tilskud til at opføre forlagsbygningen og anskaffe de tekniske anlæg og
driftsmateriel.
Over for tilskudsgiver har selskabet forpligtet sig til at tilbagebetale tilskuddene, hvis udgivelsen
af avisen bliver indstillet.
Som sikkerhed for tilskudsgivers betingede krav på tilbagebetaling er der til fordel for Byggestøttefonden blevet tinglyst en panteret i den faste ejendom Wittenberger Weg 19 i Flensborg (1.
prioritet i tingbogen) på EUR 1.022.583,77. Dertil eksisterer der et ejerpantebrev (2. prioritet i
tingbogen) på EUR 200.000,00 til fordel for Union Bank Aktiengesellschaft, Flensburg, til sikring
for mellemværender. Yderligere blev der i det sidste regnskabsår indført et pantebrev på EUR
150.000,00 i grundbogen til fordel for Byggestøttefonden, København/Danmark, for at sikre de
krav, der hidrører fra "Projekt tagsanering".
Antallet af beskæftigede medarbejdere i løbet af regnskabsåret er 75 (sidste år: 79). Det fordeler sig på følgende måde:

Funktionærer
Timelønnede

2017

2016

44
31

49
30

75

79
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Drifts- og projekttilskud / omsætning /andre driftsindtægter
Regnskabsår 2016 (opført under Andre driftsindtægter):
Omsætning

Driftstilskud, Sydslesvigudvalget
Projekttilskud, Flensborg Avis TV
Projekttilskud, Børnenews
Projekttilskud, Tysklandwatch
i Alt

EUR
2016
3.105.466,71
222.297,76
80.660,00
11.749,19

EUR
2016
34.466,55
105.660,16
0,00
0,00

EUR
2016
-292.714,74
-47.864,89
23.511,22
13.377,47

Udbetalt/ tilbagebetalt
for året
I alt
EUR
2016
3.432.648,00
375.822,81
57.148,78
-1.628,28

3.420.173,66

140.126,71

-303.690,94

3.863.991,31

Øvrige tilskud
Omsætning
Øvrige Omsætning

496.083,29
2.041.194,68
393.658,47

I alt

6.351.110,10

Anlæginvestitioner

Aktiveret/
passiveret del

Regnskabsår 2017 (opført under Omsætning):
Omsætning

Driftstilskud, Sydslesvigudvalget
Projekttilskud, Flensborg Avis TV
Projekttilskud, Tagsanering
i Alt

Anlæginvestitioner

EUR
2017
3.734.700,44
289.350,21
150.000,00

EUR
2017
24.965,33
50.577,79
0,00

4.174.050,65

75.543,12

Øvrige tilskud
Omsætning
Øvrige Omsætning

510.631,24
1.910.156,68
233.370,23

I alt

6.828.208,80

Aktiveret/
passiveret del

Udbetalt/ tilbagebetalt
for året
I alt
EUR
EUR
2017
2017
302.414,73
3.457.251,04
112.184,80
227.743,20
-16.335,96
166.335,96
398.263,57

3.851.330,20

I ovenstående specifikation er der taget udgangspunkt i omsætninger for 2017 som angivet i resultatopgørelsen.
For projektregnskaberne udgør den aktiverede/passiverede del hensættelser til omkostninger i
2018.
For driftstilskuddet, er der anvendt EUR 24.965,33 til investeringer i anlægsaktiver. Tilskuddet
til dette regnskabsår blev brugt fuldstændigt. Fra tidligere års overskud fra salg af andelene i
Regiocast, der blev overført til mellemregningskontoen, er der anvendt et beløb på TEUR 302 til
at undgå et underskud for indeværende regnskabsår. Underskuddet skyldes overvejende planlagte istandsættelser af yderanlæg på Wittenberger Weg og egenandele i tagrenoveringen.
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Flensborg Avis Aktiengesellschaft, Flensburg
Årsberetning for regnskabsåret
1. januar til 31. december 2017

I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2017 Flensborg
Avis AG's forretningsmodel, mål og strategier og selskabets økonomiske beretning.
1. 1. Selskabets grundlag
Selskabet driver forlags- og trykkerivirksomhed, og selskabets kerneområde er udgivelsen af
avisen for det danske mindretal i Sydslesvig, Flensborg Avis. Selskabets virksomhed omfatter
såvel den redaktionelle udformning af avisen som hvervning af annoncekunder, afregning af
abonnenter og produktion i forlagets eget rotationstrykkeri. Ud over den traditionelle papiravis
udgives avisen i en elektronisk e-avis-udgave til stationære PC'er og mobile enheder i de
gængse styresystemer. Flensborg Avis AG driver sin egen onlineportal på internetadressen
www.fla.de. Siden 2016 har det redaktionelle område været suppleret med en TV-video-redaktion.
Tilskuddene fra den danske stat i henhold til ”Sydslesvigloven” beror på den danske stats interesse i at sikre en selvstændig, dansksproget og mindretalsorienteret avis til medlemmerne af
mindretallet. Dette tilsagn bygger på den varige interesse for avisen blandt det danske mindretal
og læsere i Danmark med interesse for grænseområdet.
Desuden har mediehuset sit eget arktrykkeri med egen prepress-afdeling og slutbehandling.
Selskabets mål er og vil vedblivende være at sikre, at det danske mindretals avis fortsat udkommer. Her er det vigtigt, at vi i vores strategi ikke kun fokuserer på papirudgaven, men i overensstemmelse med kundernes ønsker også benytter de nye medier på alle gængse platforme og
stiller alt indhold målgruppebevidst til rådighed, både her og på de sociale medier. På den måde
vil mediehuset fortsat forsøge at bibeholde det lave, men relativt stabile abonnementsniveau og
så vidt muligt hæve niveauet yderligere samt udbygge kendskabet til Flensborg Avis AG.
Desuden vil vi ligeledes fortsat bestræbe os på gennem god service og høj fleksibilitet at opfylde
kundernes ønsker også på ark- og rotationstrykområdet og som trykkeri fra og for regionen at
sikre, at vi har et marked og i givet fald udbygge markedet yderligere.
2. Den økonomiske beretning
a) Rammebetingelser
De økonomiske rammebetingelser for såvel avis som trykkeri er fortsat vanskelige. Avisforlagene er stadig udsat for stor konkurrence fra internettet og andre hurtige informationskanaler,
hvilket i hele branchen har medført og stadig medfører faldende oplagstal og faldende indtægter
fra abonnementer og annoncer.
Udvidelsen af tilbuddet til at inkludere de elektroniske medier, såvel på stationære som på mobile enheder, samt de sociale medier med printhistorier og TV- og videosekvenser er ganske
vist et vigtigt og uomgængeligt ekstratilbud, der kan glæde sig over stigende popularitet, men
vil dog i sin nuværende form inden for en overskuelig fremtid ikke kunne udligne de beskrevne
tab på abonnements- og annoncesiden.
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Hvilket bidrag indførelsen af betaling for onlineindhold, som også Flensborg Avis har opkrævet
siden november 2014, kan yde hertil på længere sigt, er det for tidligt at sige noget om. Dog
skal det bemærkes, at på trods af indførelsen af det indhold, der koster penge, såvel som de
løbende prisstigninger siden 2014, kan der ikke konstateres nogen væsentlig tilbagegang ved
onlinetallene eller på abonnementsområdet.
Også arktrykkeriet er fortsat udsat for konkurrencepres fra online- og internettrykkerier. For
fortsat at kunne overleve også på disse områder er det af afgørende betydning, at servicen og
fleksibiliteten i prepress-afdelingen, i produktionen og i slut- og viderebehandlingen holdes på
et højt niveau, således at vi på basis af konkurrencedygtige priser kan imødekomme kundernes
ønsker og krav. Udvidelsen af maskinparken med en mere effektiv digital trykmaskine i 2016,
ud over de eksisterende arktrykmaskiner, har også i det afsluttede regnskabsår vist sig at være
en rigtig beslutning samt et godt supplement til den hidtidige maskinportefølje.
b) Selskabets økonomiske udvikling
Selskabet opnåede i regnskabsåret 2017 en omsætning på 6.828 tusind euro (sidste år = 6.351
tusind euro) samt øvrige driftsindtægter på 32 tusind euro (sidste år = 375 tusind euro). Tilbagegangen i de øvrige driftsindtægter skyldes sidste års engangsindtægt ved afhændelsen af
andelene i Regiocast GmbH & Co.KG. Heroverfor står materialeudgifter på 902 tusind euro
(sidste år = 1.126 tusind euro), personaleomkostninger på 3.937 tusind euro (sidste år = 3.911
tusind euro) samt øvrige driftsudgifter på 1.970 tusind euro (sidste år = 1.634 tusind euro).
Omsætningsstigningen skyldes først og fremmest de forhøjede projekttilskud samt mediestøtten (+ 139 tusind euro), den forhøjede brug af indtægtstilskud (+629 tusind euro) samt sænkningen af de øvrige indtægter (-160 tusind euro). Omsætningen fra driftsaktiviteterne faldt samtidig med 131 tusind euro.

Omsætning
6.828.209
6.351.110

2016

2017

Udviklingen i det forløbne regnskabsår kan i lyset af de brancheudfordringer, der aktuelt gælder
på næsten alle forretningsområder, betragtes som i det store og hele tilfredsstillende, på trods
af det aktuelt lave niveau.
På abonnementsområdet lykkedes det ikke i 2017 at holde oplagsniveauet fra året før. Pr.
31.12.2017 lød oplaget på 4.807 stk., hvilket udgør et fald på 210 abonnementer i forhold til
forrige år. Ikke mindst dette slog igennem i abonnementsindtægterne for 2017, der måtte notere
en mindre tilbagegang i forhold til foregående år.
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Besøgstallene for onlineportalerne (FLA-online, Zejt-ung og FL-Arena) kan med et maksimalt
besøgstal på ca. 70.000 besøgende på månedsbasis fortsat bryste sig af en let opadgående tendens. Det tilstræbte mål på 100.000 besøgende pr. måned blev dog ikke nået. I kraft af nye
tilbud i form af livefeeds, videoer og målgruppeorienterede nyheder er det målet for fremtiden,
at besøgerfrekvensen øges.
Desuden kan vi med tilfredshed konstatere, at vores Facebook-profiler og interaktionerne her
fortsat benyttes i rigt mål. Mens vores Facebook-profiler i slutningen af 2016 havde 6.828 likes,
er tallet ved udgangen af 2017 steget til over 11.400 likes, så tendensen er fortsat opadgående.
Samme positive udvikling ses, når det kommer til Instagram og Twitter. Disse forskellige platforme indikerer samlet set et potentiale for at øge rækkevidden ved at anvende forskellige
distributionskanaler, inkl. de sociale medier. Selvom de sociale medier ikke genererer noget
bidrag til omsætningen, håber vi med denne forøgelse af vores rækkevidde at opnå en imageog promoveringseffekt, der i sidste ende også kan påvirke kendskabsgraden og abonnementsstrukturen.
På annonceområdet opnåedes en omsætning på 358 tusind euro, hvilket er ca. 7 tusind euro
højere end forrige års niveau. I den forbindelse var der en fremgang for vores eget kundesegment, der mere end kompenserede for den vedvarende tilbagegang for annoncekooperationen,
SHP. Ved hjælp af udvidelsen af SHP-aktiviteterne i form af et samarbejde med det nationale
bureau ”Score-Media” vil vi fortsat forsøge at generere mere forretning her fremadrettet.
Mens indgåelsen af annonceaftaler for de regulære annoncesider har ligget på et uændret niveau
eller oplevet tilbagegang, både i privat- og erhvervssegmentet, har der igen været en øget
annonceringsvilje ved specialtemaerne samt special- og magasinprodukterne.
Området for arktrykkeri kunne heller ikke i det forløbne forretningsår, 2017, nå omsætningsniveauet fra det foregående år eller det budgetterede niveau. Det samme gælder for rotationstrykkeriet. Heller ikke resultatet på det kommercielle område (ca. 53 tusind euro) nåede foregående
års niveau (ca. 100 tusind euro). Med personale- og organisationstilpasninger gennem året er
der taget højde for den nedadgående resultatudvikling.
På grund af det stigende interne behov for specialprodukter, fortryk og andre trykprodukter og
som følge af bl.a. projektet ”FLA-TV” ligger de interne ydelser på det kommercielle område
også i 2017 på et højt niveau. Med ca. 48.600 € ligger disse på foregående års niveau (46 tusind
euro).
For at fremtidssikre produktionsevnen og den altid nødvendige tilpasning til de fortløbende
tekniske krav til både produktionsanlæg og produkter blev der også i regnskabsåret 2017 foretaget investeringer. Investeringssummen for 2017 lød på 155.083 €, hvoraf 50.578 € er tilgået
projektet ”FLA-TV”. Ud af den samlede volumen er 80.288 € blevet finansieret gennem
leasingkontrakter og 74.795 € modregnet tilskud på 52.984 €.
Leasingfinansieringen vedrører, som i de forudgående år, først og fremmest udskiftning og udvidelse af eksisterende hard- og software på redaktions-, administrations- og produktionsområdet samt en ny software til digitalisering af det interne workflow.
Forventningerne til regnskabsåret 2017 i henhold til det opstillede budget kunne trods en delvis
nedgang i omsætningen på det driftsmæssige område realiseres i det store og hele. Et underskud
ved slutningen af regnskabsåret kunne som planlagt udlignes med indtægterne fra mellemregningskontoen med kulturministeret.
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Tilskuddet indkasseret som indtjening fra den danske stat på 3.734.700 € samt de ansøgte og
godkendte projekttilskud og overskuddet fra eksterne trykordrer (på det kommercielle område)
på 50.782 € har gjort det muligt at udgive Flensborg Avis, og dermed er det grundlæggende
krav i resultataftalen med den danske stat opfyldt.

c) Forretnings-, tilskuds-, udgifts- og indtjeningssituation
Omsætning fordelt på forretningsområder
45,2%
43,0%

32,6%
28,8%

19,3%
17,7%

6,8%

Abonnement

6,6%

Rotationstrykkeri

2016

Annoncer

Arktrykkeri

2017

Bemærk: Diagrammet viser de enkelte områders andele af den samlede omsætning for de enkelte år

Abonnement
Oplaget lød ved slutningen af regnskabsåret 2017 på 4.807 stk., alt i alt for papiroplag og
e-avis, men uden det forhøjede styktal for torsdag- og lørdagsudgaven. Dette svarer til en oplagsnedgang på 210 stk. eller 4,19 % i forhold til foregående år. I den forbindelse er prøveabonnementerne og det øvrige oplag faldet med i alt 260, således at de rene abonnementer samt
e-avis-aktiveringerne er steget med 50 stk. siden det foregående år. Oplagssituationen og -udviklingen i regnskabsåret kan dermed betegnes som overvejende tilfredsstillende.
Også i det aktuelle regnskabsår er udviklingen i abonnementstallene (styktallene) på tværs af
alle områder forløbet forskelligt nord og syd for grænsen. Mens det i regnskabsåret 2017 lykkedes at holde oplagsnedgangen i Danmark relativt begrænset med en tilbagegang på 25 stk.,
var der på forlagets kernemarked i Sydslesvig en tilbagegang på 195 abonnementer.
Her gælder det om ved hjælp af attraktivitetsforøgelser og evt. også kooperationer at aktivere
klientellet blandt det danske mindretal og overbevise dem om produktet.
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I den forbindelse har forlaget forud for 2018 begyndt en omfattende strategiproces med brug af
såkaldte eksterne fokusgrupper, interne arbejdsgrupper samt eksterne rådgivere for at få et omfattende overblik over ønsker og drivkræfter hos både læsere og ikke-læsere. Parallelt hermed
skal også den layoutmæssige udformning og andre parametre undersøges og blive genstand for
rådgivning. På grundlag af denne omfattende analyse skal avisens udviklingsproces fremmes
yderligere på en behovsorienteret måde.
Både i forhold til det redaktionelle område og layoutet og de løbende tilpasninger ud fra læsernes og abonnenternes krav er det først og fremmest målet at leve op til eksisterende og fremtidige avislæseres krav til avisen samt at skabe en positiv oplagsudvikling overordnet set. Dette
gælder for såvel printområdet som de elektroniske produkter. Med oprettelsen af børne- og
ungdomsredaktionen, ”Zejt-ung”, arbejdes der derudover fortsat med succes på at få særligt
yngre læsere til at læse avis og vække en mere langsigtet opmærksomhed hos dem om mediernes betydning, især avisområdet. Dette projekt har også bidraget til oplagsudviklingen af vores
avis i 2017, ikke mindst gennem det interne projekt ”Zejt-ung im Unterricht” (Avis i undervisningen).
Man kan også fortsat glæde sig over udviklingen på e-avisområdet. E-avisoplaget på 966 stk. i
2016 blev øget yderligere til 1.168 stk. i regnskabsåret (heraf 819 som supplement). I den forbindelse spiller udvidelsen af det fulde abonnement til også at inkludere den elektroniske udgave samt indførelsen af betalingspligt i onlineområdet en afgørende rolle. Generelt viser det
sig, at udviklingen af de elektroniske platforme som e-avis og online også er et rigtigt og vigtigt
aspekt for Flensborg Avis.
Også projektet ”Flensborg Avis TV”, indledt i maj 2016, bidrager betydeligt til, at den tværmediale attraktivitet er steget, ligesom der hermed er bygget yderligere en bro på tværs af platformene i udbuddet hos Flensborg Avis. Yderligere detaljer herom findes under punkt a) Projekt ”FLA-TV” i denne årsberetning.

Oplagsudvikling
3.522

3.337

1.495

Sydslesvig

Danmark

-185
2016

1.470

2017

-25

Diff
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Annoncer
Også i regnskabsåret 2017 kunne man tydeligt spore en tilbageholdenhed hos vores små og
mellemstore kunder i relation til annonceringen på de regulære annoncesider – ligesom i de
foregående regnskabsår. På grund af den positive modtagelse af specialtemaerne og -siderne
samt specialprodukterne var det muligt at øge annoncevolumenen en smule i forhold til foregående år. Stigningen i indtægterne lyder på 7.535 € i forhold til det foregående år.
Eksterne trykordrer
Trykkeriområdet (det kommercielle område) kunne i 2017, ligesom i de foregående år, præstere
et nyt overskud. Bruttoafkastet, der i forhold til foregående år er ca. 72 tusind euro mindre,
kunne kun delvist udlignes med lavere personaleudgifter, afskrivninger og øvrige driftsudgifter,
hvilket vil sige, at overskuddet i den kommercielle afdeling i regnskabsåret faldt med ca. 49
tusind euro i forhold til sidste år. Den aktuelle forretnings- og ordresituation er der taget højde
for til fremtiden i form af personalemæssige og organisatoriske ændringer, der er blevet indledt.
Konkurrencepresset fra de store overregionale trykkerier og de mange internettrykkerier mærkes fortsat tydeligt i vores mediehus. At mange trykkerier er gået væk fra brancheaftalte priser
udgør en konkurrenceforvridende faktor for os. Ordresituationen, der fortsat er gået tilbage, og
ovennævnte konkurrencesituation har også i 2017 påvirket resultatet på dette område.
Trods disse påvirkninger kan det overordnede forretningsforløb dog fortsat betragtes som generelt tilfredsstillende, bl.a. med henblik på situationen i branchen. Dog vil vi også i de kommende år være opmærksomme på optimeringen af det interne workflow og de interne processer.
Med overskuddet på 52.782 €, inkl. indtjeninger fra interne ydelsesomregninger på 48.657 €
(mod 46.363 € sidste år), har det kommercielle område i regnskabsåret 2017 ligesom i de forudgående år ydet et vigtigt bidrag til udgivelsen af dagbladet Flensborg Avis i kraft af overskuddet og realiseringen af synergieffekter.
Arktrykkeri
På grund af ordresituationen, der er præget af svag tilbagegang, og den stadig vanskeligere
hvervning af nye kunder i det regionale område samt den noget tilbageholdende efterspørgsel
blandt de eksisterende kunder ligger omsætningen inden for arktrykkeriet med 535.453 € ca.
112.000 € under det foregående års niveau og ca. 151.550 € under det budgetterede niveau for
2017.
Rotationstrykkeri
På området for rotationstrykkeri var der ingen nævneværdige forandringer hos de eksisterende
kunder i det forløbne regnskabsår. Med 122.693 € lå omsætningen ca. 11.700 € under sidste års
niveau og også ca. 12.000 € under det budgetterede niveau for 2017.
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Udgifter
Udgiftsfordeling1

59,6

61,4%

11,8% 11,8%
7,4% 6,5%

Personale

Råvarer/hjælpemat.

6,5% 6,2%

Salg

2016

6,1% 6,4%

Indkøbte services Øvrige udgifter 1)
2017

6,8% 6,7%

Administration

Bemærk: Diagrammet viser forholdet mellem udgiftsområderne

Råvarer og hjælpematerialer
Indkøbspriserne på avispapir ligger fortsat på et meget fint og lavt niveau, ikke mindst på grund
af medlemskabet i Den Danske Presses Fællesindkøbs Forening, hvilket også har bidraget positivt til resultatet for 2017. Også i 2018 forventes et jævnt prisniveau. Udviklingen, der ses i
udgifterne til råvarer og hjælpematerialer, skyldes udsving i ordrer og mængder.
Faldet i omsætningen fra driftsaktiviteterne (-131 tusind euro) blev ledsaget af et fald i råvarerne og hjælpematerialer og indkøbte services til driftsaktiviteterne (-76 tusind euro).
Materialeudgiftskvoten i driftsaktiviteterne blev forbedret med 0,95 procentpoint til 43,02 %.
På området for småtryk har der ved nogle papirtyper fundet en let prisstigning sted. Dette kunne
dog imødegås med indkøb af spotmængder og individuelle forhandlinger med leverandørerne
ved enkelte papirtyper. Også for 2018 forventes et stabilt prisniveau – ved en uændret aftagningsmængde og -kvalitet.
Priserne på trykplader er sikret i form af langvarige aftagningskontrakter koblet til Heidelberger
CTP-anlægget.
Det lille fald i de absolutte salgsudgifter skyldes de oplagsbetingede lavere udgifter til post- og
buddistributionen. Desuden blev og bliver stadig flere abonnementer omlagt fra post- til budlevering, både i Danmark og Sydslesvig, for at højne serviceniveauet for læserne, hvilket dog
samtidig er forbundet med let stigende leveringsudgifter pr. abonnement.

1
uden projektudgifterne ”Dachsanierung” (Tagsanering) og ”Ertüchtigung Außenanlagen” (Forbedring af udendørsanlæg) (363 tusind euro)
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Personale
Opgaveområder og medarbejderfordeling
47,8%

46,3%

31,0%

30,8%

22,7%

Redaktion

Teknik/produktion
2016

23,6%

Administration

2017

Det redaktionelle område kunne pr. 31.12.2017 notere en let, midlertidig tilbagegang i personalet såvel procentuelt som i absolutte tal. Personaleudgifterne på det redaktionelle område er
steget en anelse, men ligger af ovennævnte grunde let under det budgetterede niveau for 2017.
Personaleudgifterne til medarbejderne på projektet ”FLA-TV” er komplet projektfinansieret.
Ved hjælp af disse projekter samt den grafiske udvikling og de øvrige redaktionelle fornyelser
har det været muligt at udvide det redaktionelle indhold og avisens redaktionelle rækkevidde
yderligere.
Personaleudgifterne på området administration/salg lå på det budgetterede niveau og dermed
lidt under det foregående års niveau.
Personaleudgifterne på området teknik/produktion/øvrigt er i forhold til sidste år faldet af produktions- og ordremæssige årsager og lå kun en smule over det budgetterede niveau.
Alt i alt lå personaleudgifterne ca. 25.800 € over det foregående års niveau og af ovennævnte
grunde ca. 36.000 € under det budgetterede niveau for 2017.
Mediehusets aflønning af medarbejderne sker udelukkende efter branchens overenskomster og
aftaler på virksomhedsplan.
Projekter
Efter at projektet ”Børnenews” blev afsluttet og endeligt afregnet i juni 2016, var der fortsat et
redaktionelt projekt i mediehuset Flensborg Avis for 2017:

-

Projektet ”FLA-TV” (indtil 31.12.2018)

Flensborg Avis modtager for årene 2016-18 projektmidler til at producere professionelle tv- og
videonyheder. Temaerne i disse bidrag retter sig først og fremmest mod et publikum i Danmark,
der er interesseret i aktuelle emner fra Nordtyskland.
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Mens 2016 var et år, der endnu stod i opbygningens tegn, for så vidt angår dette redaktionelle
område, der ikke har eksisteret tidligere i denne form hos Flensborg Avis AG, blev området i
det forgangne regnskabsår kontinuerligt videreudviklet.
I løbet af året blev der produceret nyheder til bl.a. TV2 News, TV 2 Syd, TV Øst, Berlingske
og Jysk Fynske Medier. Den største publicistiske succes var i den forbindelse nyheder produceret af os om det tyske valg til Forbundsdagen den 24.9.2017 i form af videosekvenser og
adskillige artikler til Jysk Fynske Medier og Berlingske.
Også på Facebook lykkedes det os at øge vores mediemæssige rækkevidde betydeligt takket
være en lang række videonyheder.
I 2018 er det planen, at udviklingen af dette område skal fremmes yderligere. Dette sker bl.a.
via et samarbejde med den danske tv-kanal DK4. Her gennemføres der interview inden for
bestemte temaområder, og disse skal herefter sendes i hele Danmark på DK4.
Sidst men ikke mindst vil vi også i øget omfang producere andre formater, f.eks. ”Native Advertising” – videoindhold, der bearbejdes journalistisk, men finansieres af en sponsor.
Pr. 31.12.2017 er der for projektåret 2017 afviklet projektudgifter for i alt 342.355 € og således
ca. 88.000 € mere end budgetteret. Dette skyldes forhøjede personaleudgifter samt de investeringer fra 2016, der blev udskudt. Med projektbetalinger på 227.743 € og under hensyntagen til
indtægter fra publiceringer vil der for 2017 fortsat bestå en fordring fra projektbetalinger på
112.185 €.
Når det ikke brugte tilskud i 2016 medregnes, er der pr. 31.12.2017 alt i alt en projektfordring
på 64.319 €.
Det resterende projektbudget for regnskabsåret 2018 vurderes p.t. at være tilstrækkeligt til at
fortsætte projektet indtil 31.12.2018 som planlagt.

Formue og finansiel stilling
De løbende, driftsmæssige optimeringer og de planlagte og fastholdte initiativer og tiltag i
”Resultataftale 2017” og budgettet for 2017 har også været gældende i regnskabsåret 2017 og
fundet indpas i det daglige arbejde i virksomheden samt bidraget til resultatet for regnskabsåret
2017.
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I. Balancestruktur
Balancesummen er i regnskabsåret 2017 faldet med 93.595 € til nu 1.084.318 € sammenlignet
med foregående år. I den forbindelse er de vigtigste ændringer:
a) Aktiver
- Formindskelse af lager
- Formindskelse af fordringer og
øvrige aktiver
- Forhøjelse af indestående hos kreditinstitutter
- Formindskelse af
periodeafgrænsningsposter

-

13.326 €

-

74.048 €

+

10.768 €

-

15.519 €

b) Passiver
-

Formindskelse af hensættelse
Forhøjelse af gæld (leverancer/ydelser)
Formindskelse af øvrig gæld

- 25.033 €
+ 10.682 €

(særligt mellemregningskontoen med kulturministeriet
og projekter)

-

79.190 €

Disse udviklinger skyldes det generelle forretningsforløb og indeholder ingen usædvanlige
effekter.
II. Likviditet/banker
I kraft af likviditetsforøgelsen fra de løbende insolvensprocesser Sylt Life på 171.662 € har det
været muligt at dække hovedparten af likviditetsbehovet qua projektmerudgifter samt af egenbetalingen til tagsaneringen og forbedringen af de udendørs anlæg (i alt ca. 210 tusind euro).
Desuden blev der fra dansk side udbetalt et månedstilskud på 288.236 € to gange. Da tilbagebetalingen først skete i februar 2018, har dette beløb virket likviditetsforøgende. På balancedagen blev dobbeltbetalingen opført som øvrig gæld. I regnskabsåret blev der ikke brugt kontokurantkreditter fra den eksisterende kreditaftale.
Forudbetalingerne af tilskud fra det danske kulturministeriet og fra abonnenter, forudbetalingen
fra projekttilskuddene, medietilskuddet, indtægterne fra annonce- og trykkeriområdet samt den
brug af kortfristede kreditlinjer, der er mulig i kraft af passende aftaler, sikrer en tilstrækkelig
likviditet i den daglige forretningsgang i selskabet.
En tilstrækkelig likviditet er sikret med passende kreditlinjeaftaler med virksomhedens bank i
form af årlige aftaler, der er sikret med en fortegnelse i hovedbogen.

III. Egenkapital
Takket være de omtalte ændringer på enkelte balanceposter er balancesummen pr. 31.12.2017
mindsket, hvilket medfører en forøgelse af egenkapitalen ved årets afslutning.
Egenkapitalkvoten pr. 31.12.2017 er 38,28 % (sidste år = 35,24 %).
Egenkapitalen kan betegnes som god.
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IV. Regnskabspraksis
Tilvækst af anlægsaktiver er modregnet i det danske statstilskud og er balanceret med den såkaldte ”erindringsværdi”. Investeringer på det område, der ikke kan få tilskud, aktiveres i henhold lovgivningen og afskrives planmæssigt.
d) Præstationsindikatorer
Præstations- og resultatkontrollen i løbet af året sikres med en sammenligning af budgettet med
de faktiske tal på kontobasis. Dette sker også med henblik på fremtidssikringen.
Desuden kontrolleres hver måned abonnementstallene samt annonce- og trykkeriomsætningstallene, og de sammenholdes med tallene fra foregående år og budgetterne.
Derudover foretages der en tilsvarende sammenligning for det samlede personaleområde samt
for forbruget af råvarer og hjælpestoffer i produktionen.
Hvert kvartal kontrolleres som minimum det samlede resultat på område- og kontoniveau, og
tallene sammenlignes med tallene for det foregående år og med budgettallene, som ligeledes er
opsplittet på kontoniveau. Afvigelser analyseres, og såfremt det er nødvendigt, træffes der egnede forholdsregler. Dette gælder også opgørelsen pr. omkostningssted og pr. omkostningsbærer, for så vidt angår afgrænsningen mellem avisen og den kommercielle afdeling samt for de
løbende projekter.
Desuden afholdes der til sikring af likviditeten regelmæssigt møder om udeståender hos debitorer, og der gennemføres rykkerprocedurer, ligesom det kontrolleres, om aftalte betalingsfrister overholdes.

3. Muligheder og risici
Som følge af den fortsat moderate konjunkturudvikling, der forventes for Nordtyskland og Danmark, samt især den forventede udvikling i branchen regner vi med en fortsat behersket forretningsudvikling på vores forretningsområder i 2018. De organisatoriske og personalemæssige
tilpasninger, der er nødvendige på den baggrund, har i vidt omfang allerede løbende fundet sted
i de forgangne år. I de reviderede planer for 2018 er der taget højde for yderligere nødvendige
tiltag og eventuelle organisatoriske ændringer, således at der i vores øjne heller ikke forestår
nogen overvældende risici i fremtiden.
Brancherisiciene, der findes på trykkeriområdet, gælder også for vores trykkerivirksomhed. I
den forbindelse er det forsøgt at foretage yderligere personalemæssige og strukturelle optimeringer. Parallelt hermed styrkes også kundehvervningen. Der holdes i den sammenhæng fortsat
nøje øje med ordre- og resultatudviklingen både i den ikke-tilskudsberettigede del af mediehuset og på det tilskudsberettigede område, og der foretages en løbende resultatkontrol.
For 2018 er projektet ”Medienhaus als professioneller Brückenbauer” (Mediehus som professionel brobygger) blevet ansøgt og bevilget af Sydslesvigudvalget.
Målet med projektet er en dybdegående analyse af mulighederne for at gøre det danske mindretal mere synligt i Danmark især via Flensborg Avis. Til det formål er der planlagt en statusanalyse af dagbladet og dets tværmediale udbredelse. Derudover skal der udarbejdes en dybdegående behovsanalyse i form af interview og arbejdsgrupper.
Det er målet, at Flensborg Avis skal etableres og udnyttes endnu stærkere som brobygger til
Danmark i form af en dybere forankring hos mindretallet og deres medlemmer og organisationer.
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Projektet løber fra 1.1.2018 frem til 31.12.2018 og har et tilskudsvolumen på 66.624 €.
I regnskabsåret 2018 er driften af Flensborg Avis sikret qua de ventede indtægter fra avisdivisionen, produktionen af eksterne ordrer, det sikrede indtægtstilskud samt projekttilskuddene.
Tilsagn om et statstilskud fra Danmark er blevet givet for 2018 på grundlag af det forelagte
budget og ”Resultataftalen”. Dette tilsagn bygger på den varige interesse for avisen blandt det
danske mindretal og læsere i Danmark med interesse for grænseområdet.
Forudsat at der vil være et nogenlunde uændret avissalg (print, online og e-avis), er der pt. ikke
udsigt til nogen risici i forhold til den fremtidige tildeling af tilskud.
Lønaftalerne for vores medarbejdere og de generelle prisstigninger, der må forventes på småtrykspapir, andre råvarer og hjælpematerialer samt udgifter til levering vil påvirke resultatet i
det kommende år, og der er allerede, ud fra forsigtighedsprincippet, taget højde herfor i budgettet for 2018.

4. Prognose
Udviklingen i de enkelte divisioner i det forløbne regnskabssår og de indsigter, der er opnået
herigennem, samt bekræftelsen vedrørende tilskudssikringen på drifts- og anlægsområdet for
2018 har ført til en revision af budgettet for 2018. Her er der truffet passende forholdsregler og
foranstaltninger for – trods de ændrede rammebetingelser – at sikre et budgetresultat i balance
for 2018.
Grundlaget for det reviderede budget for 2018 er antagelsen om, at det negative brancheforløb
i relation til oplagsudvikling og annonceomsætning vil fortsætte. I det forgangne regnskabsår
er det ganske vist lykkedes at opnå en let stigning i annonceomsætningen ved hjælp af bl.a.
specialprodukter og specialsider.
Dette område er dog fortsat vanskeligt. Muligheder for at generere yderligere omsætning i kraft
af tværmedial annoncevirksomhed og native-advertising er til stede også for vores dagblad.
Man må dog stille spørgsmålstegn ved, om denne form for forøgelse af rækkevidden på kort og
mellemlang sigt kan kompensere for tabene i det traditionelle segment for et mediehus af vores
størrelse. For vores mediehus er dette aspekt kun i begrænset omfang medtaget i vores budgettering for 2018.

5. Medarbejderne
I det forløbne år har medarbejderne ligesom i de foregående år ydet en engageret indsats for
virksomheden, samtidig med at de har vist forståelse for nødvendige optimerings- og
spareinitiativer.
Dette har vist sig at give gode resultater, specielt i de forudgående år i forbindelse med gennemførelsen af spareprogrammet og den merbelastning, som medarbejderne og Flensborg Avis
derved til dels er blevet udsat for. Den negative udvikling i nogle divisioner og de dermed
forbundne indtægtstab og omkostningsoptimeringer, der blev gennemført for at sikre den samlede drift på trods af forøgede kostpriser og de fortsat ugunstige rammebetingelser, samt de
større krav til fleksibilitet og mobilitet, er en yderligere udfordring for virksomheden og dens
ansatte.
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REVISIONSPÅTEGNING

Til Flensborg Avis AG

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet - bestående af balance, resultatopgørelse samt noter - under inddragelse
af bogføringen og revideret ledelsesberetningen for Flensborg Avis AG for regnskabsåret 1. januar 2017
- 31. december 2017.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Selskabets lovmæssige repræsentanter har ansvaret for bogføringen og opstillingen af årsregnskabet og
ledelsesberetningen i henhold til de tyske handelsretlige regler og de supplerende vedtægtsbestemmelser.

Revisors ansvar
Det er vores opgave på grundlag af den af os foretagne revision at fremkomme med en bedømmelse af
årsregnskabet under inddragelse af bogføringen og af ledelsesberetningen.
Vi har foretaget vores revision af årsregnskabet i henhold til § 317 i HGB og under iagttagelse af de tyske principper for korrekt revision, som er udarbejdet af Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Ifølge det
skal revisionen planlægges og gennemføres på en sådan måde, at urigtigheder og krænkelser, som har
en væsentlig indvirkning på det billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet, som bliver formidlet gennem årsregnskabet under iagttagelse af principperne for korrekt bogføring og gennem ledelsesberetningen, bliver opdaget med tilstrækkelig sikkerhed. Ved fastlæggelsen
af revisionshandlingerne bliver der taget hensyn til vores viden om selskabets forretningsmæssige aktivitet og dets økonomiske og retlige omgivelser samt til forventningerne til eventuelle fejl. Som led i revisionen bedømmes effektiviteten af det regnskabsrelaterede interne kontrolsystem samt dokumentationen for oplysningerne i bogføringen, årsregnskabet og ledelsesberetningen hovedsagelig på basis af
stikprøver. Revisionen omfatter en bedømmelse af den anvendte regnskabspraksis og af de lovmæssige
repræsentanters vurderinger i al væsentlighed samt en vurdering af den samlede fremstilling af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi er af den opfattelse, at vores revision udgør et tilstrækkeligt sikkert grundlag for vores bedømmelse.
Ud over er revisionen udført i overensstemmelse med god revisionsskik og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 1594 af 14.12.2015 om regnskab for, revision af og indhenting
af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.
Vores revision har ikke givet anledning til forbehold.

bdo
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BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines
(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und
etwaiger, dem Auftragsschreiben als Anlage beigefügter Leistungsbeschreibungen, (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“). Dies gilt auch für den Teil
der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.
(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann
Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen
Anlagen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.
2. Vergütung, Fälligkeit
(a) Unsere Rechnungen, inkl. Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden
in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunternehmern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung.
(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Ziffer 13 (1) Satz 2 AAB. Im Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.
(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar
vereinbart ist. Ein etwaig angegebenes Pauschalhonorar darf überschritten
werden, wenn durch den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in
unserem Verantwortungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

rufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail
und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.
5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte
(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie als Auftraggeber/in gerichtet und
dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Ziffer 6 der AAB.
(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen
Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabe-Vereinbarung (Hold Harmless Release Letter) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets
nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer
Weitergabe unberührt.
(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen entstehen.
(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergebnissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Mandatsvereinbarung erforderlich ist.
6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit
(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkalkulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, dass die
Voraussetzungen gemäß Ziffer 3 (1) der AAB vorliegen.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz
der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Regelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, wobei sich die Anwendung der StBVV stets auf die Honorarbemessung beschränkt. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit
weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für
die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf
Wunsch gerne mitteilen.

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen und
jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die Datev eG bei
der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. Auftrag
und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruflich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung an ein zuständiges Gericht, einen Sach- oder Insolvenzverwalter,
eine Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder
andere Dritte zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer
Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den dadurch entstehenden Zeitaufwand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in
der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.
3. Haftungsbeschränkung
(a) Soweit in dieser Ziffer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich
unsere Haftung nach Maßgabe der Ziffer 9 der AAB. Abweichend von Ziffer 9
(2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Ziffer 9 (1) der AAB bleibt
stets unberührt.
(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung innewohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt,
sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit
und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt
es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist
dieser von Ihnen zu tragen.
(c) Wir haften entgegen Ziffer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmäßig
unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) nach
US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich ist.
4. Unsere Arbeitsergebnisse
Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind
nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet
wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt
sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder be-
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7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann zur
Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per Fax
übermittelt werden.
8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz
Für die elektronische Kommunikation gilt Ziffer 12 der AAB. Ihnen ist darüber
hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, nicht
zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung für
die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies
gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch
die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.
9. BDO Netzwerk, Sole Recourse
(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen
BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist
der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen
(„Member Firms“). Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere Member
Firms als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns
bereits jetzt diesen gegenüber von unserer Verschwiegenheitspflicht.
(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung
auch für die Leistungen unserer Member Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine Member Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet
haben (einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies
gilt nicht für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.
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(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelungen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zugunsten der Member Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese
können sich auch unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Ziffer 9 (b)
BAB berufen.
10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), Beteiligungsgesellschaften
(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal
oder andere Gesellschaften beauftragen, die mit BDO i.S.d. §§ 15ff. AktG
verbunden sind, entbinden Sie uns diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der Verschwiegenheitspflicht, um eine
möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.
(b) Wir sind von der BDO Legal und von den Gesellschaften, mit denen wir
i.S.d. §§ 15ff. AktG verbunden sind, rechtlich unabhängig. Entsprechend
übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.
11. Geldwäsche
Wir sind nach den Bestimmungen des sog. Geldwäschegesetzes (GwG) u.a.
verpflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen
durchzuführen. Sie sind daher verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nachweise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren.
12. Marketing
Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen
Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB betroffen sind,
gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu machen.
Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Beschreibung des
wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z. B. Referenzlisten mit
Firmenname und -logo sowie Score Cards).
13. Verjährung
(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Ziffer 7 (2) der
AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben,
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.
(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre
Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren
von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen
Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.
(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.
14. Gerichtsstand, Form des Vertragsabschlusses, Salvatorische Klausel
(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg, (ii) das
Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten erbracht
wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ihren Sitz
oder Wohnort haben.
(b) Jede Mandatsvereinbarung bedarf ebenso der Schriftform, wie deren Änderung. Sofern nichts anderes vereinbart oder durch zwingende gesetzliche
Vorschriften angeordnet ist, ist es neben der beidseitigen Unterzeichnung eines Originaldokumentes durch Unterschrift und/oder qualifiziert elektronische Signatur zur Einhaltung der Schriftform auch ausreichend, wenn entweder (i) die Mandatsvereinbarung von beiden Vertragsparteien einseitig unterschrieben und dann mit der anderen Vertragspartei ausgetauscht wird, (ii)
die Mandatsvereinbarung in unterzeichneter Form ausschließlich per E-Mail
ausgetauscht wird (PDF) oder (iii) die von uns unterzeichnete Mandatsvereinbarung übersandt und sodann von Ihnen durch gesondertes einseitiges Schreiben angenommen wird.
(c) Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführbaren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten,
von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht.
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.

Bilag III
Side 2

