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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2014 for Dansk Avis Omdeling A/S.
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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 6. februar 2015
Direktion

John Romedahl
administrerende direktør

Bestyrelse

Hans Peter Nordstrøm Nissen
formand

Bjarne Werner Munck
næstformand

Henrik Philip Schjerbeck

Christian Lund Jepsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Dansk Avis Omdeling A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Avis Omdeling A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet.
Aarhus, den 6. februar 2015
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Klaus Tvede-Jensen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk Avis Omdeling A/S
Niels Finsensvej 11
7100 Vejle
Telefon:
72330800
Hjemmeside: www.dao.as
CVR-nr.:
26 06 38 92
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted:
Vejle

Bestyrelse

Hans Peter Nordstrøm Nissen, formand
Bjarne Werner Munck, næstformand
Henrik Philip Schjerbeck
Christian Lund Jepsen

Direktion

John Romedahl, administrerende direktør

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Citytower, Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2014

2013

2012

2011

2010

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

351.486
215.775
5.754
1.391
5.245

351.301
182.031
9.063
127
6.788

348.724
169.283
6.709
1.063
5.828

366.133
156.299
9.411
599
7.476

366.390
144.885
8.786
-43
6.547

82.350
23.014

61.977
17.770

66.707
19.981

66.969
14.153

50.817
6.677

18.328
-14.552

1.266
471

2.039
-2.513

22.201
-31.747

14.764
-3.403

-2.347
2.181
5.957
585

-2.230
-3.929
-2.192
477

-2.033
-1.951
-2.425
440

-3.008
1.999
-7.547
442

-3.145
-7.933
3.427
407

61,4%
1,6%
8,0%
27,9%
25,7%

51,8%
2,6%
14,1%
28,7%
36,0%

48,5%
1,9%
10,0%
30,0%
34,1%

42,7%
2,6%
16,0%
21,1%
71,8%

39,5%
2,4%
19,9%
13,1%
192,4%

Balance
Balancesum
Egenkapital
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet
- investeringsaktivitet
heraf investering i materielle
anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere
Nøgletal
Bruttomargin
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
anbefalinger og nøgletal for 2010. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt
regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Årsrapporten for Dansk Avis Omdeling A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Hovedaktivitet
Selskabets vigtigste forretningsområde er distribution af aviser, magasiner, pakker, breve og
beslægtede produkter. Gennem de seneste år har selskabet befæstet sin stilling som Jyllands
største distributionsselskab på morgendistributionen.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr. 5.244.548, og selskabets balance
pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr. 23.014.178.
Selskabet har realiseret en omsætning på 351.486 tkr. mod 351.301 tkr. sidste år. Ledelsen anser
årets aktivitet og resultat på niveau med forventningerne.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke selskabets finansielle stilling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet forventer næste års resultat på samme niveau som i 2014.
Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller
afhjælpning af skader
Dansk Avis Omdeling A/S er miljøbevist og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkning fra
virksomhedens drift bl.a. gennem kontinuerligt at optimere selskabets kørsel af enhver art for at
nedbringe CO2 påvirkningen af klimaet og affaldssortering. Selskabet er i gang med udskiftning
af benzin knallerter til lydløse og miljørigtige el-scootere. Dette har vist sig at have en positiv
effekt på såvel arbejdsmiljøet som det eksterne miljø.
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Ledelsesberetning

Redegørelse samfundsansvar og måltal for det underrepræsenterede køn jf.
Årsregnskabslovens §99a og 99b
Beskrivelsen af arbejdet med samfundsansvar og arbejdet med at opfylde målsætningen for det
underrepræsenterede køn er placeret på virksomhedens hjemmeside (www.dao.as / hvem er vi /
ledelse og regnskab / samfundsansvar).
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Avis Omdeling A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2014 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer 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 afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
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 det nominelle 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Fremstillings- og distributionsomkostninger
Fremstillings- og distributionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå
årets nettoomsætning. I kostprisen indgår distributionsomkostninger samt direkte reklame og
salgsomkostninger i forbindelse med distribution.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen
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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5
5

år
år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici
og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver.
Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien, eller (hvis
lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien
anvendes leasingaftalens interne rente som diskonteringsfaktor, eller virksomhedens alternative
lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende
materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under
eventualposter mv.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der er anskaffet med henblik på
langsigtet investering og som måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på
grundlag af den senest noterede salgskurs.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi,
hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i
resultatopgørelsen under finansielle poster.
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig
værdi af aktiver og forpligtelser.
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. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i
skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For
indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
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Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld
og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring
kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for
værdiændringer.
Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Bruttomargin

Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 / Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100 / Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo

Forrentning af
egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2014

Note

Nettoomsætning

1

Fremstillings- og distributionsomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

2

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

3

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

4
5

Resultat før skat
Skat af årets resultat

6

Årets resultat

2014

2013

kr.

t.kr.

351.486.353

351.301

-111.913.030
-23.798.139

-144.783
-24.487

215.775.184

182.031

-208.140.227

-171.031

7.634.957

11.000

-1.880.880

-1.937

5.754.077

9.063

1.422.820
-31.777

174
-47

7.145.120

9.190

-1.900.572

-2.402

5.244.548

6.788

4.000.000
1.244.548

0
6.788

5.244.548

6.788

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført overskud
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Balance 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

t.kr

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3.662.545
149.982

3.539
214

Materielle anlægsaktiver

7

3.812.527

3.753

Værdipapirer
Deposita

8
8

41.289.547
1.692.825

28.050
1.594

Finansielle anlægsaktiver

42.982.372

29.644

Anlægsaktiver i alt

46.794.899

33.397

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg, associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

7.421.258
13.038.326
783.568
3.306.981
1.896.562

7.601
14.502
862
2.399
66

26.446.695

25.430

9.108.039

3.150

Omsætningsaktiver i alt

35.554.734

28.580

Aktiver i alt

82.349.633

61.977

Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance pr. 31. december 2014

Note

2014

2013

kr.

t.kr

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

10

Leasingforpligtelser

10.000.000
9.014.178
4.000.000

10.000
7.770
0

23.014.178

17.770

147.129

43

Langfristede gældsforpligtelser

11

147.129

43

Leasingforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

11

42.732
8.199.017
1.266.821
1.212.228
48.467.528

290
4.764
406
0
38.704

Kortfristede gældsforpligtelser

59.188.326

44.164

Gældsforpligtelser i alt

59.335.455

44.207

Passiver i alt

82.349.633

61.977

Øvrige økonomiske forpligtelser
Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Nærtstående parter og ejerforhold

12
13
14
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital 1. januar 2014
Årets resultat

10.000.000
0

7.769.630
1.244.548

0
4.000.000

17.769.630
5.244.548

Egenkapital 31. december 2014

10.000.000

9.014.178

4.000.000

23.014.178
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2014

Note
Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

2014

2013

kr.

t.kr.

5.244.548
2.390.409
11.625.905

6.788
4.212
-7.423

19.260.862

3.577

695.285
-31.777

689
-47

Pengestrømme fra ordinær drift

19.924.370

4.219

Betalt selskabsskat

-1.596.008

-2.953

Pengestrømme fra driftsaktivitet

18.328.362

1.266

Kursregulering værdipapirer

-2.347.238
-37.900.845
406.640
24.562.236
727.535

-2.230
-31.568
212
34.571
-514

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-14.551.672

471

Nedbringelse af leasingforpligtelser
Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder
Ændring i gæld til associerede virksomheder
Betalt udbytte

-143.297
1.463.552
860.462
0

-278
5.118
231
-9.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

2.180.717

-3.929

15
16

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.
Salg af materielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver m.v.
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2014 (Fortsat)

Note

2014

2013

kr.

t.kr.

Ændring i likvider

5.957.407

-2.192

Likvider 1. januar 2014

3.150.632

5.342

Likvider 31. december 2014

9.108.039

3.150

Likvide beholdninger

9.108.039

3.150

Likvider 31. december 2014

9.108.039

3.150

Likvider specificeres således:
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Noter til årsrapporten

1

2

2014

2013

kr.

t.kr.

Nettoomsætning
Forretningsområder
Distribution af aviser, blade, pakker, magasiner og beslægtede
produkter

351.486.353

351.301

I alt

351.486.353

351.301

Geografiske markeder
Danmark
Andre lande i Europa

350.375.621
1.110.732

350.251
1.050

I alt

351.486.353

351.301

190.327.427
12.770.943
5.041.857

157.118
10.211
3.702

208.140.227

171.031

585

477

Personaleomkostninger
Løn og gager
Pensionsomkostninger
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter til årsrapporten

3

2.240.690
-359.810

2.149
-212

1.880.880

1.937

1.422.820

174

1.422.820

174

31.777

47

31.777

47

2.807.228
-1.027.529
120.873

2.356
-72
118

1.900.572

2.402

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

6

t.kr.

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

5

2013

kr.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivninger materielle anlægsaktiver
Gevinst og tab ved afhændelse

4

2014

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat
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Noter til årsrapporten

7

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel Indretning af
og inventar lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

9.594.149
2.347.238
-1.309.882

256.051
0
0

Kostpris 31. december 2014

10.631.505

256.051

Opskrivninger 1. januar 2014

0

0

Opskrivninger 31. december 2014

0

0

6.055.600
2.176.412
-1.263.052

41.791
64.278
0

Af- og nedskrivninger 31. december 2014

6.968.960

106.069

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014

3.662.545

149.982

268.632

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014
Årets afskrivninger
Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver
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Noter til årsrapporten

8

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Kostpris 1. januar 2014
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Deposita

28.134.697
36.968.598
-24.456.546

1.593.803
204.712
-105.690

40.646.749

1.692.825

Opskrivninger 1. januar 2014
Årets opskrivninger

0
642.798

0
0

Opskrivninger 31. december 2014

642.798

0

Nedskrivninger 1. januar 2014
Årets nedskrivninger

84.738
-84.738

0
0

0

0

41.289.547

1.692.825

Kostpris 31. december 2014

Nedskrivninger 31. december 2014
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014
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Noter til årsrapporten

9

2014

2013

kr.

t.kr

Udskudt skatteaktiv
Materielle anlægsaktiver
Forudbetalinger mv.
Overført til udskudt skatteaktiv

-1.211.675
-2.095.306
3.306.981

-927
-1.473
2.399

0

0

Opgjort skatteaktiv

3.306.981

2.399

Regnskabsmæssig værdi

3.306.981

2.399

Udskudt skatteaktiv

Forventes
realiseret i
indkomståret 2015

Forventes
realiseret i
indkomståret 2016
og senere

(14.360.968)

(9.837.838)
23,5%

(4.523.130)
22,0%

(3.306.981)

(2.311.892)

(995.089)

I alt
Midlertidige forskelle i alt
Skatteprocent
Beregnet udskudt skat i alt

10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 10.000 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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11 Langfristede gældsforpligtelser
2014

2013

kr.

t.kr

Leasingforpligtelser
Mellem 1 og 5 år

147.129

43

Langfristet del
Inden for et år

147.129
42.732

43
290

189.861

333

2.775.897
355.989

3.001
1.719

3.131.886

4.720

131.000
3.250
36.300

131
4
22

170.550

157

12 Øvrige økonomiske forpligtelser
Huslejeforpligtelse på indgåede aftaler vedrørende lejemål.
Betalingen fordeler sig således:
Inden for et år
Mellem 1 og 5 år

13 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor
Revisionshonorar til Deloitte
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed
Skatterådgivning

27

Noter til årsrapporten

14 Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne
eller minimum 5% af selskabskapitalen:
JP/Politikens Hus A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J
Syddanske Medier A/S, Norgesgade 1, 6700 Esbjerg
Bortset fra koncerninterne handel på markedsvilkår samt normalt ledelsesvederlag til ledelse
har der ikke været gennemført transaktioner med nærstående parter.

2014

2013

kr.

t.kr.

15 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg
Skat af årets resultat

-1.422.820
31.777
1.880.880
1.900.572

-174
46
1.938
2.402

2.390.409

4.212

-1.573.043
13.198.948

-5.486
-1.937

11.625.905

-7.423

16 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.
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