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Oplysninger om fonden

Fonden

Den Fynske Bladfond
Banegårdspladsen
5100 Odense C

Bestyrelse

Professor Tage Koed Madsen, formand
Statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen, næstformand
Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt)
Civiløkonom, direktør Bo Busk-Rasmussen
Advokat Jesper Dreyer
Direktør, cand. polyt. Jørgen Christian Dreyer
Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer
Sognepræst Eva Tøjner Götke
Direktør Malte Sehestedt Juul
Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe
Teaterchef Kasper Wilton

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Tværkajen 5
5100 Odense C

Pengeinstitut

Danske Bank
Albani Torv 2-3
5100 Odense C
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Den
Fynske Bladfond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Odense, den 16. marts 2011

I bestyrelsen

Tage Koed Madsen
formand

Ninna Würtzen
næstformand

Malene Birkelund

Bo Busk-Rasmussen

Jesper Dreyer

Jørgen Chr. Dreyer

Søren Dreyer

Eva Tøjner Götke

Malte Sehestedt Juul

Anne Mette Wandsøe

Kasper Wilton
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Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Den fynske Bladfond
Påtegning på årsregnskab
Vi har revideret årsregnskabet for Den Fynske Bladfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er
relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke
en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.
Odense, den 16. marts 2011
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Fl. Heden Knudsen
Statsautoriseret revisor

Nikolaj Møller Hansen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Fondens formål
Fondens formål er at støtte en fri presse i Danmark.
Koncernstruktur
Den fynske Bladfond ejer samtlige aktier i Fyens Stiftstidende A/S.
Fyens Stiftstidende A/S ejer desuden 68,5% af Fynske Medier. A/S Svendborg Avis som
udgiver Fyns Amts Avis ejer de resterende 31,5% af Fynske Medier.
Den økonomiske stilling
Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens
mening indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af fondens finansielle stilling
og resultat af fondens drift i det forløbne år.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke
fondens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse B.
Den fynske Bladfond har med henvisning til årsregnskabslovens § 111, stk. 3 undladt at
udarbejde koncernregnskab.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første
indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
Personaleomkostninger
Fonden har ingen ansatte, hvorfor personaleomkostninger udelukkende indeholder
bestyrelseshonorarer. Bladfonden har i regnskabsåret afsat 90.000 kr. i bestyrelseshonorar.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer samt modtagne udbytter.
Skat
Årets skat omfatter aktuel skat og ændring af udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser eller aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der afsættes ikke udskudt skat af
urealiserede aktiegevinster for aktier ejet under 3 år.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles til kostpris eller eventuelt lavere
vurderet værdi på balancedagen. I resultatopgørelsen medtages fondens andel af udloddet
resultat.
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter obligationer der forventes beholdt til
udløb og måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse obligationer forstås
obligationernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien
(dagsprisen) ved anskaffelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi,
med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi.
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Resultatopgørelse
Note
Finansielle indtægter

1

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger

2

Årets resultat før skat
Fondsskat
Årets resultat

2010
DKK

2009
DKK

629.388

562.374

629.388

562.374

-90.000
-539.328

-90.000
-9.870

60

462.504

0

0

60

462.504

Forslag til resultatdisponering
Resultatet foreslås anvendt som anført i fondens fundats:
Hensættelse til uddeling efter fundatsens pkt. I.A.
Henlæggelse til forøgelse af fondens
kapital efter fundatsens pkt. I.B.
Hensættelse til uddeling efter fundatsens pkt. I.C.

34

259.002

12
14

92.501
111.001

I alt

60

462.504
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Balance
Aktiver

Note

2010
DKK

2009
DKK

Aktier, nom. 500.000 i Fyens Stiftstidende A/S
Obligationer Nykredit 7% 2A 2014
Obligationer Danske Kredit Ann.lån 6% 2019
Obligationer Nykredit 6% 2CS 2019
Obligationer Nykredit 4% 05D 2020
Obligationer Nykredit 4% 02D 2025
Obligationer Realkredit DK 5% 22 S.S 2031
Finansielle anlægsaktiver i alt

8.813.428
995
4.137
10.272
466.799
683.289
620.937
10.599.857

8.813.428
1.463
5.985
13.437
342.866
800.160
790.659
10.767.998

Anlægsaktiver i alt

10.599.857

10.767.998

7.254
20.906
28.160

18.833
21.575
40.408

Likvide beholdninger

122.371

31.648

Omsætningsaktiver i alt

150.531

72.056

10.750.388

10.840.054

Mellemregning med Fyens Stiftstidende A/S
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

Aktiver i alt
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Balance
Passiver

Note

Grundkapital
Kapitalkonto
Uddelingskonto iflg. fundatsens punkter I.A. og I.D.
Overført overskud
Egenkapital i alt
Uddeling ifølge fundatsens pkt. I.C.
Mellemregning med Fyens Stiftstidende A/S
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
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3, 5
4

2010

2009

DKK

DKK

300.000
8.000.000
21.360
1.848.014
10.169.374

300.000
8.000.000
331.926
1.848.002
10.479.928

14
0
581.000
581.014

111.001
0
249.125
360.126

10.750.388

10.840.054

Noter
2010
DKK
1

Finansielle indtægter
Renteindtægter, Danske Bank
Renteindtægter, mellemregning Fyens Stiftstidende A/S
Renteindtægter, obligationer
Kursgevinst ved udtræk
Udbytte, Fyens Stiftstidende A/S

2

326
0
80.584
-1.522
550.000
629.388

6.923
5.051
49.381
1.019
500.000
562.374

1.047
1.474
531.250
5.557
539.328

1.036
1.450
0
7.384
9.870

331.926
-310.600
34
21.360

305.924
-233.000
259.002
331.926

0
0
21.326
34
21.360

0
21.728
51.196
259.002
331.926

1.848.002
12
1.848.014

1.755.501
92.501
1.848.002

Andre eksterne omkostninger
Årsafgift, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
Gebyrer, Danske Bank
Advokat
Diverse

3

2009
DKK

Uddelingskonto iflg. fundatsens pkt. I.A. og I.D.
Saldo 1/1 2010
Uddelt i 2010
Hensættelse ifølge overskudsfordeling
Saldo 31/12 2010
der specificeres således:
Uddelt i 2010
Resthensættelse 2007
21.728
Resthensættelse 2008
51.196
Resthensættelse 2009
259.002
Hensat af overskuddet for 2010

4

-21.728
-51.196
-237.676

Overført overskud
Saldo 1/1 2010
Overført ifølge overskudsfordeling
Saldo 31/12 2010
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Noter
5

Uddelinger i 2010:
Rejselegater
Det Journalistiske Fellowship
Odense Journalistforening
SDU, udgivelse af bog
Frivilligcenter og Selvhjælp Odense, TV-station
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50.000
125.000
20 000
20.000
49.600
66.000
310.600

