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Lolland-Falsters Folketidende A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Lolland-Falsters
Folketidende 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. 31.12.21 og resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Penneo dokumentnøgle: 8Q8Q6-TQAAZ-BF8SU-5EIPN-JTJ50-HCEMS

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F, den 4. april 2022
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Lolland-Falsters Folketidende A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Lolland-Falsters Folketidende A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lolland-Falsters Folketidende A/S for regnskabsåret
01.01.21 - 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores 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.

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 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 vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 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 vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem
til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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

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

Nykøbing F, den 4. april 2022
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Lars Strange Hansen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne29479
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
Beløb i t.DKK

2021

2020

2019

2018

2017

Resultat af primær drift

2.907

-149

91

1.996

3.723

Finansielle poster i alt

1.967

-112

79

767

632

Årets resultat

3.814

-280

152

2.228

3.552

47.367

43.894

46.735

43.487

42.220

451

-200

889

2.151

666

20.846

17.032

17.312

17.650

15.420

2021

2020

2019

2018

2017

20%

-2%

1%

13%

26%

44%

39%

37%

41%

37%

Balance
Samlede aktiver
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Nøgletal

Rentabilitet
Egenkapitalens forrentning

Soliditet
Soliditetsgrad

Definitioner af nøgletal
Egenkapitalens forrentning:
Soliditetsgrad:

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver
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Resultat

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Virksomhedens formål er som mediehus på Lolland-Falster at formidle konstruktiv, kritisk og
troværdig journalistik – samt alsidig kommunikation og oplevelser.
Det sker ved at udgive et dagblad, ugeaviser og andre publikationer samt drive beslægtede
aktiviteter. Vi vil udnytte alle relevante teknologiske muligheder for at nå hurtigt og effektivt
ud til læsere, lyttere og brugere af virksomhedens medier. Vores værdier tager udgangspunkt
i et demokratisk og liberalt samfundssyn.

Folketidende udgives også som digital e-avis. Det digitale oplag er set som et gennemsnit
over året steget med 8%, hvilket ikke er nok til at opveje faldet i oplaget på printavisen.
Lolland-Falsters Folketidende A/S udgiver desuden følgende ugeavis-produkter:
Ugeavisen Guldborgsund
Saxkjøbing Avis
Ugeavisen Lolland
Herudover udgives der specielle annoncefinansierede ad hoc produkter over året – herunder
LF Livsstil, der udkommer som e-magasin og på print.
Ugeavisprodukterne har alle en meget stor markedsgennemtrængning i hver deres
udgivelsesområde ikke mindst i kraft af deres høje journalistiske kvalitet og deres lange
historiske tilstedeværelse. Samlet set dækker alle Lolland-Falsters Folketidende A/S’
produkter hele Lolland-Falster.
Med folketidende.dk har mediehuset også en digital tilstedeværelse, der også finder sted på
de sociale medier, Facebook, Instagram og Twitter. Folketidende.dk har i 2021 haft 170.000
brugere i gennemsnit pr. måned over året, en stigning på 36% i forhold til 2020. Der har
desuden været 680.000 besøgende og godt 2.6 mio. sidevisninger månedligt i gennemsnit
over året.
Virksomheden tilbyder også ydelser inden for distribution af reklametryksager samt
reklamebureauvirksomhed.
Lolland-Falsters Folketidende A/S er 100 pct. ejer af Radio SydhavsØerne A/S, der er den
kommercielt mest lyttede radio på Lolland-Falster.
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Virksomhedens dagblad Folketidende har over året haft et gennemsnitligt oplag på 10.362
seks dage om ugen og et læsertal på 47.000 om ugen i 2020/21. Oplaget er i 2021 faldet med
2%, hvilket er det halve af nedgangen i 2020, hvor oplagsfaldet var 4%.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet før skat blev et overskud på DKK 4.873.389, og resultatet efter skat blev et
overskud på DKK 3.813.628. Resultatet liger betragteligt over budget og kan tilskrives
ekstraordinær udlodning fra Ritzau, Mediestøtte til Ugeaviserne samt finansielle indtægter.
Tager man i betragtning, at der er og har været Corona-krise i verden og i Danmark så godt
som i hele 2021, så er resultatet meget tilfredsstillende – alt taget i betragtning.
Selskabets egenkapital er på DKK 20.845.847 og balancen er på DKK 47.366.595.

Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Omsætning
Abonnementsomsætningen kom noget under budget og lidt under niveau fra sidste år. Det
skal ses i lyset af et oplevet frafald i abonnementsbasen samt en gennemført prisstigning.
Dagbladet Folketidende oplevede fremgang i annonceomsætningen og ugeaviserne et svagt
fald i forhold til året før, som tilskrives Corona-krisen og nedlukningen af Danmark. På trods
af Corona-krisen kom printmedierne pænt tilbage efter genåbningen af samfundet. Især
sidste kvartal i 2021 udviste pæne tendenser med hensyn til annoncesalget.
Omsætningen på Folketidende.dk - selskabets onlineplatform – faldt lidt i forhold til sidste
års niveau. Dette forhold tilskrives Corona-krisen.
Omkostningerne
Det har igen været muligt at reducere i omkostninger, som løbende er tilpasset i forhold til
aktivitetsniveauet. Der er ikke gennemført rationaliseringer med baggrund i Corona-krisen,
da den forventes at være af kortvarig karakter.
Uforudsete poster
Der er ingen uforudsete poster.
Radio SydhavsØerne A/S
Radio SydhavsØerne fik i 2021 et underskud på DKK 314.487 efter skat, hvilket er på niveau
med året før.
Corona-krisen har haft en stor indflydelse på dette forhold. Det lokale salg har på den
baggrund ikke kunnet leve op til sidste års salg og budgettet for 2021.
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Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Det realiserede resultat er betragteligt over forventningen. Selskabet modtog en
ekstraordinær udlodning fra Ritzau og kom i betragtning til Mediestøtte til Ugeaviserne samt
fik en særdeles god forrentning på den investerede kapital.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Ledelsesberetning

Radio Sydhavsøerne har traditionelt ganske store indtægter på salg af events på flere
hundrede tusinde kroner. Det har ikke været muligt at gennemføre nogen events i 2021. Det
har haft en stor negativ påvirkning på resultatet.
Særlige risici
Mediemarkedet i Danmark er generelt fortsat stærkt udfordret af de internationale
teknologigiganter. De politiske signaler, der sendes, forudser en form for fremtidig regulering
af fx Google og Facebook, ligesom begunstigelse af de lokale medier er på dagsordenen.
Endnu udestår dog en konkret udmøntning heraf, og det er for tidligt at spå om, hvorledes,
om overhovedet, det vil komme Folketidende til del. Bestyrelsen vil på den baggrund indstille
til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2021.

Forventet udvikling
Resultatforventningen for 2021 var et resultat før skat på t.DKK 548. Målsætningen blev
overgået primært som følge af ekstraordinære udbytter, ekstra mediestøtte og stort afkast af
investerede midler.
Der budgetteres med et overskud i 2022 i niveauet m. DKK 4,0 før skat.

Efterfølgende begivenheder
Administrerende direktør Jan Holmboe valgte efter næsten ti år i spidsen for Folketidende
Gruppen at gå på pension og fratrådte med udgangen af 2021. I Coronaens skygge blev
afskedsreceptionen desværre ikke af den karakter, som Jan Holmboe fortjente, idet han med
dygtighed, loyalitet og som en meget vellidt direktør har formået at konsolidere LollandFalsters Folketidende A/S som en sund, stærk og selvstændig medievirksomhed. Med virkning fra 1. januar 2022 er Ole Sloth ansat som ny administrerende direktør.
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Folketidende har i 2021 modtaget knap m.DKK 4,4 i mediestøtte.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Ledelsesberetning

Egne kapitalandele

Beholdning af egne kapitalandele
pr. 01.01.21
Årets afgang
Beholdning af egne kapitalandele
pr. 31.12.21

Købs/salgspris
DKK

524

Antal

Pålydende
værdi i alt
DKK

Procent af
kapital

50
-1

38.000
-500

2%
0%

49

37.500

2%

Erhvervelsen af egne kapitalandele er sket i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om indskrænkning af aktiernes omsættelighed. Egne kapitalandele erhverves i overensstemmelse med bemyndigelse vedtaget på generalforsamling. Bemyndigelsen gælder
frem til 2025 og omfatter alene E-aktier.
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Egne kapitalandele består af:

Lolland-Falsters Folketidende A/S

2021
DKK

2020
DKK

Bruttofortjeneste

44.085.951

39.208.551

Personaleomkostninger

-36.356.857

-37.328.748

Resultat før af- og nedskrivninger

7.729.094

1.879.803

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

-1.552.262
-3.270.148

-1.687.150
-341.795

Resultat af primær drift

2.906.684

-149.142

-314.487
275

-343.584
422

1.208.265
1.250.924
-178.272

402.704
69.185
-240.825

Resultat før skat

4.873.389

-261.240

Skat af årets resultat

-1.059.761

-18.565

Årets resultat

3.813.628

-279.805

Note

2

3
4

5

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

Forslag til resultatdisponering
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Resultatopgørelse

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

510.257
80.000
404.586

975.640
160.000
0

994.843

1.135.640

16.739.398
648.733

17.161.246
767.910

17.388.131

17.929.156

1.324.216
190.714
1.838.502
12.204

1.638.703
190.439
1.855.087
12.204

3.365.636

3.696.433

21.748.610

22.761.229

5.550.517
376.710
571.881
0
108.291
2.009.039

4.758.205
0
533.402
23.554
206.214
1.324.147

Tilgodehavender i alt

8.616.438

6.845.522

Andre værdipapirer og kapitalandele

16.443.720

12.862.482

16.443.720

12.862.482

557.827

1.424.687

Omsætningsaktiver i alt

25.617.985

21.132.691

Aktiver i alt

47.366.595

43.893.920

Note

Erhvervede rettigheder
Goodwill
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
6

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7

Materielle anlægsaktiver i alt

8

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

8
8
9

Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

10

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer og kapitalandele i alt
Likvide beholdninger

14

Penneo dokumentnøgle: 8Q8Q6-TQAAZ-BF8SU-5EIPN-JTJ50-HCEMS

AKTIVER

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

2.479.000
2.103.270
16.263.577

2.479.000
2.158.619
12.394.076

20.845.847

17.031.695

5.359.329
15.000
0

5.738.133
15.000
3.086.413

5.374.329

8.839.546

383.071
3.750.993
7.796.899
2.806.471
0
600.768
5.808.217

488.207
0
6.301.305
1.808.957
392.639
0
9.031.571

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

21.146.419

18.022.679

Gældsforpligtelser i alt

26.520.748

26.862.225

Passiver i alt

47.366.595

43.893.920

Note

11

Selskabskapital
Reserve for opskrivninger
Overført resultat
Egenkapital i alt

13
13
13

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

13

14
15
16
17

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til øvrige kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

Oplysninger om dagsværdi
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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PASSIVER

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Reserve for
opskrivninger

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.21
Opløsning af tidligere års opskrivninger
Salg af egne kapitalandele
Forslag til resultatdisponering

2.479.000
0
0
0

2.158.619
-55.349
0
0

12.394.076
55.349
524
3.813.628

Saldo pr. 31.12.21

2.479.000

2.103.270

16.263.577

Beløb i DKK
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Egenkapitalopgørelse for 01.01.21 - 31.12.21
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Note

Årets resultat
18

2021
DKK

2020
DKK

3.813.628

-279.805

Reguleringer
Forskydning i driftskapital
Tilgodehavender
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Andre driftsafledte gældsforpligtelser

637.320

1.817.621

-1.755.991
997.514
-2.120.400

1.429.189
-617.046
2.701.781

Pengestrømme fra driften før finansielle poster

1.572.071

5.051.740

78.563
-161.377
-473.919

69.185
-149.386
788.150

1.015.338

5.759.689

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af værdipapirer og kapitalandele
Salg af værdipapirer og kapitalandele
Modtaget udbytte

-419.661
-450.779
8.000
-15.831.644
13.405.872
1.224.850

-371.706
0
0
0
0
107.050

Pengestrømme fra investeringer

-2.063.362

-264.656

524
-373.686
0
-3.196.667

0
-372.563
191.693
0

Pengestrømme fra finansiering

-3.569.829

-180.870

Årets samlede pengestrømme

-4.617.853

5.314.163

1.424.687

575.610

0

-4.465.086

-3.193.166

1.424.687

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driften

Salg af egne kapitalandele
Afdrag på gæld til realkreditinstitutter
Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser i øvrigt

Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets
begyndelse
Likvide beholdninger ved årets slutning
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Pengestrømsopgørelse

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Pengestrømsopgørelse

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter
I alt

2020
DKK

557.827
-3.750.993

1.424.687
0

-3.193.166

1.424.687
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Note

2021
DKK

18

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

1. Særlige poster

2021
DKK

2020
DKK

Kompensation Covid-19
Andre driftsindtægter
Gevinst ved salg af materielle
anlægsaktiver
Andre driftsindtægter

792.355

0

8.000

0

I alt

800.355

0

2021
DKK

2020
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

32.359.830
2.723.065
753.308
520.654

33.335.669
2.917.541
607.505
468.033

I alt

36.356.857

37.328.748

81

78

1.486.359

1.486.502

Særlige poster:

Indregnet i
resultatopgørelsen under:

2. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året
Vederlag til ledelsen:
Vederlag til direktion og bestyrelse
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Særlige poster er indtægter og omkostninger, der er særlige på grund af deres størrelse og
art. Der har i regnskabsåret været følgende særlige poster:

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

2021
DKK

2020
DKK

Resultatandele fra tilknyttede virksomheder

-314.487

-343.584

I alt

-314.487

-343.584

Resultatandele fra associerede virksomheder

275

422

I alt

275

422

Overført resultat

3.813.628

-279.805

I alt

3.813.628

-279.805

4. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

5. Forslag til resultatdisponering
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3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

6. Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede
rettigheder

Kostpris pr. 01.01.21
Tilgang i året

9.944.954
15.075

6.750.000
0

0
404.586

Kostpris pr. 31.12.21

9.960.029

6.750.000

404.586

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.21
Afskrivninger i året

-8.969.314
-480.458

-6.590.000
-80.000

0
0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.21

-9.449.772

-6.670.000

0

510.257

80.000

404.586

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21
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Beløb i DKK

Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
Goodwill

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

Beløb i DKK

Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.01.21
Tilgang i året
Afgang i året

37.034.135
105.428
0

6.706.572
345.351
-220.144

Kostpris pr. 31.12.21

37.139.563

6.831.779

Opskrivninger pr. 01.01.21

3.548.026

0

Opskrivninger pr. 31.12.21

3.548.026

0

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.21
Afskrivninger i året
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-23.420.914
-527.277
0

-5.938.663
-464.527
220.144

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.21

-23.948.191

-6.183.046

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

16.739.398

648.733

Regnskabsmæssig værdi i balancen, såfremt opskrivning til
dagsværdi ikke havde været foretaget pr. 31.12.21

14.042.898

0
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7. Materielle anlægsaktiver

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

8. Værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK
Kostpris pr. 01.01.21

2.043.875

166.728

1.039.433

Kostpris pr. 31.12.21

2.043.875

166.728

1.039.433

Opskrivninger pr. 01.01.21
Årets resultat fra kapitalandele

-405.172
-314.487

23.711
275

0
0

Opskrivninger pr. 31.12.21

-719.659

23.986

0

Dagsværdireguleringer pr. 01.01.21
Dagsværdireguleringer i året

0
0

0
0

815.654
-16.585

Dagsværdireguleringer pr. 31.12.21

0

0

799.069

1.324.216

190.714

1.838.502

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

Navn og hjemsted:

Ejerandel

Egenkapital
DKK

Årets resultat Indregnet værdi
DKK
DKK

100%

1.324.216

-314.487

1.324.216

33%

572.139

821

190.714

Dattervirksomheder:
Radio Sydhavsøerne A/S,
Guldborgsund Kommune
Associerede virksomheder:
Gefion / Sjællandsgruppen A/S,
Ringsted
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Kapitalandele i Kapitalandele i Andre værdipaassocierede pirer og kapitaltilknyttede virkandele
somheder virksomheder

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

9. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt
Deposita

Kostpris pr. 01.01.21

12.204

Kostpris pr. 31.12.21

12.204

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

12.204

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

117.846
854.552
57.818
978.823

96.852
436.003
27.883
763.409

2.009.039

1.324.147

Antal

Pålydende
værdi i alt
DKK

1
329
2.098

289.000
289.000
1.901.000

10. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte forsikringer
Serviceaftaler og abonnementer
Forbrugsafgifter
Øvrige forudbetalinger
I alt

11. Selskabskapital
Selskabskapitalen består af:

Kapitalklasse A
Kapitalklasse D
Kapitalklasse E
I alt

2.479.000
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Beløb i DKK

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

Udskudt skatteaktiv pr. 01.01.21
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen

533.402
38.479

551.967
-18.565

Udskudt skatteaktiv pr. 31.12.21

571.881

533.402

Selskabet har pr. 31.12.2021 indregnet et udskudt skatteaktiv, som primært kan henføres til
midlertidig forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Det udskudte skatteaktiv er indregnet på baggrund af forventninger om positive
driftsresultater for de kommende år.

13. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.21

Gæld i alt
31.12.20

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

383.071
0
0

3.862.311
0
0

5.742.400
15.000
0

6.116.086
15.000
3.196.667

I alt

383.071

3.862.311

5.757.400

9.327.753

14. Oplysninger om dagsværdi

Beløb i DKK
Dagsværdi pr. 31.12.21
Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i
resultatopgørelsen

Børsnoterede
værdipapirer og
kapitalandele

I alt

16.443.720

16.443.720

1.106.367

1.106.367
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12. Udskudt skat

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

15. Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser
Selskabet har indgået abonnement med et opsigelssvarsel på 3 måneder og en gennemsnitlig ydelse på t.DKK 15, i alt t.DKK 45.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 14.140, der giver pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 11.750. Ejerpantebrevene henligger i
selskabets besiddelse.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 3.751 har selskabet afgivet virksomhedspant. Virksomhedspantet omfatter pr. 31.12.21 følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi:




Goodwill og immaterielle rettigheder, t.DKK 80
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.DKK 5.551
Driftsmidler og andre hjælpestoffer, t.DKK 649.

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der udstedt skadeløsbreve på i alt t.DKK 8.175
med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 11.750.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der givet pant i værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 16.444 samt i likvide beholdningr, hvis regnskabsmæssige værdi
udgør t.DKK 1.
Til sikkerhed for al gæld til Den Danske Presses Fællesindkøbsforening har selskabet afgivet
håndpantserklæring. Håndpantet omfatter pr. 31.12.2021 følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi:


Sikringskonto, t.DKK 500.
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Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 5.742 er der givet pant i grunde og bygninger,hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 16.739.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

17. Nærtstående parter
Der oplyses ikke om transaktioner med nærtstående parter, da alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.

2021
DKK

2020
DKK

-8.000

0

1.552.262
314.487
-275

1.687.150
343.584
-422

-1.208.265
-1.250.924
178.272
1.059.761
2

-402.704
-69.185
240.825
18.565
-192

637.320

1.817.621

18. Reguleringer til pengestrømsopgørelse
Andre driftsindtægter
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og
tilgodehavender, der er anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
Øvrige reguleringer
I alt
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Vederlag til ledelsen fremgår af note 2. Personaleomkostninger.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 undladt at udarbejde koncernregnskab.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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.

TILSKUD
Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at
tilskuddet vil blive modtaget.
Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen
over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger omkostningsføres. Tilskuddene
indregnes under andre driftsindtægter.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
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Generelt om indregning og måling

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres
pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl.
moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind.
Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret
på følgende brugstider og restværdier:
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Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat RestBrugstid, værdi,
år procent
Erhvervede rettigheder
Goodwill
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2-7
5-8
10-50
3-7

0
0
15
0

Grunde afskrives ikke.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejningsaktivitet og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
For kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der måles efter indre
værdis metode, indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter
eliminering af urealiserede interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og
nedskrivning af goodwill. For associerede virksomheder elimineres interne gevinster og tab
alene forholdsmæssigt.
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder omfatter
ligeledes gevinster og tab ved salg af kapitalandele.
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Goodwill afskrives over 5-8 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede
fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver
Heri indregnes renteindtægter, udbytter, urealiserede kursgevinster samt realiserede afhændelsesgevinster.

Andre finansielle poster

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes
løbende som finansiel omkostning.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Modervirksomheden fungerer som 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.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder
Erhvervede rettigheder måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Erhvervede rettigheder afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Afog nedskrivninger”.
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Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og
tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Goodwill
Goodwill måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver omfatter betalinger til leverandører forud for
leveringstidspunktet.

Gevinster eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris, dog for grunde og bygninger med
tillæg af opskrivninger til dagsværdi med indregning i egenkapitalen under reserve for
opskrivninger, og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ved beregning af
dagsværdien for grunde og bygninger anvendes en individuelt fastsat diskonteringsfaktor
ved en kapitalisering af et markedsbaseret driftsafkast af ejendommen. Der er ikke anvendt
en valuar i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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Gevinster eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode. På kapitalandele i dattervirksomheder betragtes indre værdis metode som en målemetode, og der
henvises til afsnittet "Indre værdis metode" for nærmere omtale heraf.
Kapitalandele i associerede virksomheder

Indre værdis metode
Kapitalandele, som måles efter indre værdis metode, måles ved første indregning til kostpris.
Transaktionsomkostninger, der direkte kan henføres til erhvervelsen, indregnes i kostprisen
for kapitalandelene.
Efterfølgende indregning og måling af kapitalandele efter indre værdis metode indebærer, at
kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige
indre værdi, opgjort efter ejervirksomhedens regnskabspraksis, reguleret for resterende værdi
af goodwill samt gevinster og tab ved transaktioner med de pågældende virksomheder. Kapitalandele, hvor oplysninger til brug for indregning efter indre værdis metode ikke er kendte,
måles til kostpris.
Gevinster eller tab ved afhændelse af kapitalandele
Gevinster eller tab ved afhændelse af kapitalandele opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke
afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter af kapitalandele.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
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Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode. På
kapitalandele i associerede virksomheder betragtes indre værdis metode som en målemetode, og der henvises til afsnittet "Indre værdis metode" for nærmere omtale heraf.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.
Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende
selskabets indgåede lejeaftaler.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.
Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. For kapitalandele, som handles på et
aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen. Andre kapitalandele,
hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke, medmindre goodwill indgår i den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Egenkapital
Reserve for opskrivninger omfatter opskrivning af grunde og bygninger til dagsværdi. Reserven måles med fradrag af udskudt skat og reduceres med afskrivninger på de opskrevne aktiver. Ved afhændelse af aktiverne overføres det resterende beløb fra reserve for opskrivninger til overført resultat.

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes
direkte i egenkapitalen under overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.
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Nettoopskrivning af kapitalandele, som måles efter indre værdis metode, indregnes under
egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Noter

19. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter,
betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i selskabets aktiekapital og omkostninger
forbundet hermed og køb og salg af egne kapitalandele samt finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger.
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Modtagne forudbetalinger fra kunder
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