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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019 for Den Sydvestjydske Ventrepresse ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 

Direktion      

Peter Mikael Ringtved

Bestyrelse      

Arne Paabøl Andersen

formand

Peter Erik Hansen Tage Rosenstand

Jens Sandahl Sørensen Anton Yding Poul Vig Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Den Sydvestjydske Ventrepresse ApS

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Den Sydvestjydske Ventrepresse ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse

regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-

når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation 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 revisions-

handlinger, 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 regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning

gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-

lige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,

at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Esbjerg, den 

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Palle H. Jensen

statsautoriseret revisor

mne32115

Hans Baunsgaard Eskildsen

statsautoriseret revisor

mne45827
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Selskabsoplysninger

Selskabet Den Sydvestjydske Ventrepresse ApS

Norgesgade 1

6700 Esbjerg

CVR-nr.: 45 24 21 10

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Esbjerg

Bestyrelse Arne Paabøl Andersen, formand

Peter Erik Hansen

Tage Rosenstand

Jens Sandahl Sørensen

Anton Yding

Poul Vig Nielsen

Direktion Peter Mikael Ringtved

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Esbjerg Brygge 28

6700 Esbjerg
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Koncernoversigt 

 



Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2019
TDKK

2018
TDKK

2017
TDKK

2016
TDKK

2015
TDKK

Hovedtal

Resultat

Bruttofortjeneste 7.513 441 6.906 38.485 90.951

Resultat før finansielle poster 3.482 -3.613 2.872 3.954 -1.720

Resultat af finansielle poster 7.513 996 6.596 -34.676 -3.861

Årets resultat 9.183 -1.379 7.563 -26.856 -5.805

Balance

Balancesum 192.744 181.558 181.135 170.132 214.391

Egenkapital 153.348 144.963 146.671 139.402 168.800

Nøgletal i %

Soliditetsgrad %79,6 %79,8 %81,0 %81,9 %78,7

Forrentning af egenkapital %6,2 %-0,9 %5,3 %-17,4 %-6,9

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje 36 % af aktierne i driftsselskabet Jysk Fynske Medier P/S.

Hovedaktiviteten i Jysk Fynske Medier P/S er:

Mediekoncernen Jysk Fynske Medier udgiver en række dagblade og ugeaviser, driver radiostationer og

dealsites suppleret med aktiviteter som trykformidling, trykkerier og avis- og reklamedistribution.

Derudover favner koncernen en lang række nyhedssites og andre digitale brands, ligesom koncernen har

kommunikationsvirksomheder, herunder et marketing- og kommunikationsbureau.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 9.183, og selskabets balance pr. 31.

december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 153.348.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Selskabet forventede oprindelig et overskud for 2020, men grundet COVID-19 forventes et underskud for

2020.

Begivenheder efter balancedagen

Selskabets forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt som følge af Covid-19 udbruddet og de tiltag

som regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet, jf. også

omtalen af begivenheder efter balancedagen i note 1.

Der er herudover ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på

bedømmelsen af årsrapporten.

Supplerende beretninger

For at give et billede af 2019 i det associerede selskab Jysk Fynske Medier P/S er ledelsesberetningen for

denne koncern medtaget efterfølgende.

Ledelsesberetning fra Jysk Fynske Medier P/S

Væsenligste aktiviteter

Mediekoncernen Jysk Fynske Medier udgiver en række dagblade og ugeaviser, driver radiostationer og

dealsites suppleret med aktiviteter som trykformidling, trykkerier og avis- og reklamedistribution.

Derudover favner koncernen en lang række nyhedssites og andre digitale brands, ligesom koncernen har

kommunikationsvirksomheder, herunder et marketing- og kommunikationsbureau.
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Ledelsesberetning

Udvikling i året

Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud før skat på TDKK 25.127, og koncernens

balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 273.894.

I 2019 foretog Jysk Fynske Medier en strategi-opdatering, med henblik på at skabe yderligere rum til

fremtidig vækst og udvikling samtidig med at være i stand til at modstå den strukturelle udvikling på

annoncemarkedet i perioden 2020-2022. Dette i tillæg til at 2019 indeholder igangværende

udviklingsprojekter i Jysk Fynske Medier med samlede omkostninger på 149 mio. kr. I perioden 2020-

2022 er der således reserveret 140 mio. kr. til nye udviklingstiltag, heraf de 60 mio. kr. i 2020.

I januar 2019 købte Jyske Fynske Mediers datterselskab Deal.dk A/S et andet dealsite i regi af selskabet

Spot A/S. Sammenlagt har de to dealsites, deal.dk og spotdeal.dk, nu ca. 500.000 medlemmer og er

tilsammen den største aktør på det danske marked. De to forretninger supplerer hinanden godt med fokus

på forskellige geografier og typer af deals. Transaktionen har været en succes fra start, ikke mindst

økonomisk og det forventes at undergå en fortsat positiv udvikling i årene frem.

Efter ansøgning i maj og godkendelse af samme medio året gik Radio 4 (R4DIO) i luften i november 2019.

En ny landsdækkende taleradio blev etableret i samarbejde med otte andre regionale mediehuse. Radioen,

der blev lanceret under kampagnen ”R4DIO Taler med Danmark”, har som mål at skabe et indhold, som

giver flere danskere adgang til at deltage i samtalen på tværs af samfundet. Mens R4DIOs

økonomiskebidrag til Jysk Fynske Medier er begrænset, bidrager R4DIO i høj grad til koncernens vision

om at støtte demokrati og sammenhængskraft i hele Danmark med rod i det lokale.

Primo december 2019 lanceredes Podcasten Danmark, som et dagligt supplement til Avisen Danmark.

Jysk Fynske Mediers nyetablerede podcastredaktion leverer således, hver eneste dag året rundt podcasts

til omtrent 400.000 læsere. Podcasten Danmark er en merværdi for abonnenter og er sammen med

etableringen af Radio4 og i øvrigt også mulighed for robotoplæsning af nyheder på Jysk Fynske Mediers

dagbladssites en understregning af, at etableringen af et lydunivers med forskelligartede tilbud til læsere

og lyttere er et afgørende udviklingsområde for koncernens fremtidige nyhedsformidling.

I modsætning til tidligere år, så præsterede koncernen i 2019 ikke blot at stoppe omsætningsfaldet i

forhold til det foregående år, men endda at vækste omsætningen. Selvom den positive udvikling

hovedsageligt kan henføres til opkøbet af Spot A/S, så er den afgørende for at indfri koncernens mål om

udvidelse af forretningsgrundlaget. I forhold til den organiske vækst, så oplevede koncernen igen et

omsætningsfald i forhold til det foregående år. Faldet skal henføres til strukturelle markedsforhold på

annoncemarkedet, særligt printannoncering, som ikke kompenseres fuldt ud af digitale produkter, især

grundet udenlandske aktørers dominans på det digitale annoncemarked.

Koncernens omsætningsudvikling for salg af indhold (abonnement) udvikler sig mere positivt end den

markedsmæssige udvikling, og der er vækst i bladsalgsomsætningen både digitalt og på print. En

væsentlig årsag til dette er udgivelse af søn- og helligdagsaviser til syv af koncernens dagblade, som blev

en realitet i efteråret 2018. Her fik 41.000 jyske abonnenter fordelt på syv dagblade mulig adgang til det
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Ledelsesberetning

lokale dagblad om søndagen og på helligdage.

I 2019 lukkede Jysk Fynske Mediers avis-trykkeriet i Vonsild, og omlagde produktionen til koncernens

øvrige trykkerier og indgik et samarbejde med et eksternt trykkeri.

Jysk Fynske Mediers vision er at støtte demokrati og sammenhængskraft i hele Danmark med rod i det

lokale. Koncernen er lige nu ugentligt i kontakt med flere end 2,2 mio. danskere, og med målsætning at

vokse til 3,0 mio. inden udgangen af 2022.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Resultatet overstiger samlet set forventningerne til 2019. Resultatet er i høj grad påvirket af en mere

negativ udvikling i annoncemarkedet på print end forventet. Engangsindtægter og i mindre grad

engangsomkostninger, omkostningsreduktioner samt forretningsområder, som har præsteret over

forventningerne, mere end opvejer den negative udvikling på printannoncemarkedet.

Resultatet betegnes som værende tilfredsstillende.

Særlige risici - driftsrisici og financielle risici

Drift

Koncernen ser en risiko for, at en forstærket strukturel udvikling på medie- og reklamemarkedet vil

medføre fald i især annonceindtægterne. Desuden udgør ændrede politiske rammevilkår i form af afgifter

og ændret mediestøtte risici.

Likviditetsrisici

Koncernens risici knyttet til drift og finansiering er afhængige af markedsmæssig udvikling. Koncernen

har ingen positioner af betydning i fremmed valuta. Der er ikke i forhold til enkeltkunder usædvanlige

eller væsentlige kreditrisici, der ikke allerede er afdækket ved hensættelser eller garantier.

Koncernens finansielle beredskab består udover af likvider og kortfristet bankgæld også af andre

værdipapirer og kapitalandele, som er omsættelse børsnoterede værdipapirer, i alt 171,2 mio. kr.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Koncernens budgetterede resultat for 2020 var oprindeligt MDKK 10, som nu grundet COVID-19 naturligt

forventes realiseret i størrelsesordenen MDKK -100.

Usædvanlige forhold

Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af koncernens

aktiviteter og pengestrømme for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
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Ledelsesberetning

Begivenheder efter balancedagen

Udbruddet af COVID-19 har for koncernen medført store økonomiske udfordringer i 2020, som man i

skrivende stund ikke kender de fulde konsekvenser af, dog har koncernen meldt en negativ forventet

påvirkning ud på MDKK 100. Koncernens budgetterede resultat for 2020 var oprindeligt MDKK 10, som

nu grundet COVID-19 naturligvis forventes realiseret i størrelsesordenen MDKK -100.

Der er herudover ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på

bedømmelsen af årsrapporten.

 11



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Bruttofortjeneste 7.513 441

Personaleomkostninger 2 -523 -546

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -3.508 -3.508

Resultat før finansielle poster 3.482 -3.613

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 13.790 9.238

Finansielle indtægter 3 1.359 0

Finansielle omkostninger 4 -7.636 -8.242

Resultat før skat 10.995 -2.617

Skat af årets resultat 5 -1.812 1.238

Årets resultat 9.183 -1.379

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 432

Overført resultat 9.183 -1.811

9.183 -1.379

 12



Balance 31. december

Aktiver

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Goodwill 11.110 14.098

Immaterielle anlægsaktiver 6 11.110 14.098

Grunde og bygninger 31.142 31.661

Materielle anlægsaktiver 7 31.142 31.661

Kapitalandele i associerede virksomheder 8 118.665 109.296

Andre værdipapirer og kapitalandele 9 10 10

Finansielle anlægsaktiver 118.675 109.306

Anlægsaktiver 160.927 155.065

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.064 322

Andre tilgodehavender 182 45

Udskudt skatteaktiv 2.614 4.324

Selskabsskat 131 89

Tilgodehavender 3.991 4.780

Værdipapirer 20.807 19.110

Likvide beholdninger 7.019 2.603

Omsætningsaktiver 31.817 26.493

Aktiver 192.744 181.558
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2019
TDKK

2018
TDKK

Selskabskapital 24.000 24.000

Overført resultat 129.348 120.531

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 432

Egenkapital 10 153.348 144.963

Gæld til realkreditinstitutter 12.686 13.312

Gæld til associerede virksomheder 24.521 21.376

Langfristede gældsforpligtelser 11 37.207 34.688

Gæld til realkreditinstitutter 11 748 902

Anden gæld 1.441 1.005

Kortfristede gældsforpligtelser 2.189 1.907

Gældsforpligtelser 39.396 36.595

Passiver 192.744 181.558

Begivenheder efter balancedagen 1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 12

Anvendt regnskabspraksis 13
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital Overført resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt
TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 24.000 120.531 432 144.963

Betalt ordinært udbytte 0 0 -378 -378

Ordinært udbytte på egne aktier 0 54 -54 0

Køb af egne kapitalandele 0 -20 0 -20

Salg af egne kapitalandele 0 22 0 22

Øvrige egenkapitalbevægelser 0 -422 0 -422

Årets resultat 0 9.183 0 9.183

Egenkapital 31. december 24.000 129.348 0 153.348
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Noter til årsregnskabet

1 Begivenheder efter balancedagen

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at ”lukke landene

ned”, får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed,

der er opstået efter balancedagen 31. december 2019, og har derfor ikke indvirkning på regnskabet for 2019

(ikke-regulerende begivenhed).

Det betyder, at vurderingerne af indikationer på værdiforringelse er baseret på de af ledelsen forventede

fremtidige pengestrømme pr. 31. december 2019, som kan være forskellige fra de forventninger til fremtidige

pengestrømme, som ledelsen har på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, jf. omtalen af forventninger til

fremtiden i ledelsesberetningen.

Udbruddet af Covid-19 har for Jysk Fynske Medier koncernen medført store økonomiske udfordringer i 2020,

som man i skrivende stund ikke kender de fulde konsekvenser af, dog har koncernen meldt en negativ forventet

påvirkning ud på MDKK 100. Koncernens budgetterede resultat for 2020 var oprindeligt MDKK 10, men som nu

grundet COVID-19 naturligt forventes realiseret i størrelsesordenen MDKK -100.

De ændrede resultatforventninger i Jysk Fynske Medier P/S som følge af COVID-19, vil påvirke selskabets

resultat i 2020 negativt.

Der er herudover ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af

årsrapporten.

2019
TDKK

2018
TDKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 530 533

Pensioner -7 13

523 546

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter associerede virksomheder 14 0

Andre finansielle indtægter 1.345 0

 1.359 0
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Noter til årsregnskabet

2019
TDKK

2018
TDKK

4 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger associerede virksomheder 7.145 7.362

Andre finansielle omkostninger 491 880

 7.636 8.242

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0

Årets udskudte skat 1.710 -1.238

Regulering af skat vedrørende tidligere år 102 0

1.812 -1.238

6 Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

TDKK

Kostpris 1. januar 29.900

Kostpris 31. december 29.900

Ned- og afskrivninger 1. januar 15.802

Årets afskrivninger 2.988

Ned- og afskrivninger 31. december 18.790

Regnskabsmæssig værdi 31. december 11.110
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Noter til årsregnskabet

7 Materielle anlægsaktiver
Grunde og byg-

ninger
TDKK

Kostpris 1. januar 34.393

Kostpris 31. december 34.393

Ned- og afskrivninger 1. januar 2.731

Årets afskrivninger 520

Ned- og afskrivninger 31. december 3.251

Regnskabsmæssig værdi 31. december 31.142

2019
TDKK

2018
TDKK

8 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 132.669 132.669

Kostpris 31. december 132.669 132.669

Værdireguleringer 1. januar -23.373 -29.635

Årets resultat 13.791 9.238

Modtagne udbytter -4.000 -3.000

Øvrige egenkapitalbevægelser, netto -422 24

Værdireguleringer 31. december -14.004 -23.373

Regnskabsmæssig værdi 31. december 118.665 109.296

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Jysk Fynske Medier P/S Vejle TDKK 25.000 %36

Komplementarselskabet Jysk Fynske Medier A/S Vejle TDKK 1.000 %36

Dansk Avis Omdeling A/S Vejle TDKK 10.000 %50
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Noter til årsregnskabet

9 Øvrige finansielle anlægsaktiver
Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele
TDKK

Kostpris 1. januar 50

Kostpris 31. december 50

Nedskrivninger 1. januar 40

Nedskrivninger 31. december 40

Regnskabsmæssig værdi 31. december 10

10 Egenkapital

I 2019 erhvervede virksomheden 21 af sine egne anparter fra dødsboer, svarende til 0,1% af den ordinære

kapital. Den samlede betaling for aktierne udgjorde TDKK 20, som er trukket fra overført resultat under

egenkapitalen.

I 2019 afhændede virksomheden 22 af sine egne anparter, svarende til 0,1 % af den ordinære kapital. Den

samlede indbetaling fra salget af disse anparter, udgør TDKK 22.

Herefter ejer virksomheden samlet 3.020 stk. med en pålydende værdi på TDKK 3.020 svarende til 12,6 % af den

samlede kapital.
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Noter til årsregnskabet

11 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2019
TDKK

2018
TDKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 9.637 9.488

Mellem 1 og 5 år 3.049 3.824

Langfristet del 12.686 13.312

Inden for 1 år 748 902

13.434 14.214

Gæld til associerede virksomheder

Mellem 1 og 5 år 24.521 21.376

Langfristet del 24.521 21.376

Inden for 1 år 0 0

24.521 21.376

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 31.142 31.661
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Noter til årsregnskabet

13 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Sydvestjydske Ventrepresse ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse

C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af andre

driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Noter til årsregnskabet

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til selskabets hovedaktivitet.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af

kapitalandele i associerede virksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursregulering på værdipapirer, samt tillæg og

godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 30-50 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i associerede virksomheder“ den forholdsmæssige ejer-

andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de

identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder henlægges via overskudsdispo-

neringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under egenkapitalen. Reserven

reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de

associerede virksomheder.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis modersel-

skabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en

hensat forpligtelse hertil.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter kapitalandele som ikke handles

på et aktivt marked, der måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer

og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest no-

terede salgskurs.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Noter til årsregnskabet

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egne kapitalandele

Købs- og salgssummer for egne anparter indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat. Kapital-

nedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende til aktiernes

nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen

under overført resultat.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som

følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte

skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at for-

skellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning

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 afskrivning af lånets kursregule-

ring på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Samlede aktiver

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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