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Fondsoplysninger 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. septem-

ber 2016 for Bryggeriet Vestfyens Fond. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle 

stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. 

september 2016 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. 

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

omhandler. 

Assens, den 19. december 2016 

Bestyrelse 

Poul Bertelsen Jakob Bjerre Søren Steen Andersen 
formand 

Hans Ole Hansen Jens Henrik Thulesen Dahl 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyens Fond 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Bryggeriet Vestfyens Fond for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 

efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god 

regnskabsskik. 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. 

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 års-

regnskabet 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 fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fon-

dens 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. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

30. september 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af års-

regnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet. 

Odense, den 19. december 2016 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Fl. Heden Knudsen 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Fondens formål 

Fondens formål er at yde støtte til almen velgørende og kulturelle formål inden for det vestfynske område. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat blev et overskud på 143.058 kr., hvilket svarer til det forventede.  

Fonden har i overensstemmelse med formålet uddelt 75.000 kr. til foreninger og velgørende formål, jf. legatar-

fortegnelse i årsregnskabets note 6. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Uddelingspolitik og uddelingsramme 

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik og 

efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til: 

a. At yde økonomisk støtte til almen velgørende og kulturelle formål i det vestfynske område, primært til 

fremme af børn og unge’s muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder, sekun-

dært at yde tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter.  

b. At sikre videreførelsen af fondens datterselskaber 

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af de til uddeling værende disponible beløb, herunder om 

der i givet år skal ske uddeling af alle fondens disponible midler eller kun en del heraf.  

Bestyrelsen tager mindst 1 gang årligt stilling til fondens uddelingsstrategi og -politik. For det kommende år 

foreslår bestyrelsen en uddelingsramme på 75 t.kr. 

Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.  

2 medlemmer skal være den til enhver tid valgte borgmester og dennes 1. stedfortræder i den kommune, hvor 

A/S Bryggeriet Vestfyen har hovedsæde. 2 medlemmer skal være de bestyrelsesmedlemmer i A/S Bryggeriet 

Vestfyen, der i henhold til ejeraftalen er generalforsamlingsvalgt efter indstilling fra Bryggeriet Vestfyens 

Fond. 1 medlem udpeges af bestyrelsen blandt personer i Assensområdet med erhvervserfaring og interesse for 

fondens formål. 

Direktør, Poul Bertelsen (formand). Medlem af bestyrelsen siden 25.05.2012. Udpeget af den øvrige bestyrelse 

i fonden. 
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Ledelsesberetning 

Jakob Bjerre, administrerende direktør i Scandinavia Tobacco Group, Assens. Medlem af fondens bestyrelse 

siden 14.03.2016. Udpeget af den øvrige bestyrelse i fonden. 

Hans Ole Hansen, gårdejer og direktør i HOH Holding Assens ApS. Medlem af fondens bestyrelse siden 

25.01.2006. Udpeget til fondens bestyrelse af bestyrelsen i A/S Bryggeriet Vestfyen. 

Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune. Medlem af fondens bestyrelse siden 01.01.2010.  

Jens Henrik Thulesen Dahl, 1. viceborgmester i Assens Kommune. Medlem af fondens bestyrelse siden 

01.01.2015.  

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen. 

Anbefalinger til god fondsledelse 

Bryggeriet Vestfyens Fond følger ”Anbefalinger for god fondsledelse” af november 2014.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmel-

ser om god regnskabsskik. 

Fonden er i regnskabsåret overgået fra erhvervsdrivende fond til almennyttig fond. Årsregnskabet følger derfor 

lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser om god regnskabsskik. 

Der er ingen beløbmæssige effekt ved overgang fra årsregnskabsloven til lov om fonde og visse foreninger på 

resultat, egenkapital og balancessum. Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som 

sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter omfatter modtagne gaver modtaget fra A/S Bryggeriet Vestfyen. 

Andre eksterne omkostninger  

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv. 

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed 

Udbytte fra A/S Bryggeriet Vestfyen indregnes på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter herunder renteindtægter og godtgørelser fra acontoskatte-

ordningen.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger fra bankgæld. 

Balancen 

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 

Anparter i Anpartsselskabet af 14/11 2000 måles til kostpris. Anparter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis 

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Kapitalandele i associeret virksomhed 

Aktier i A/S Bryggeriet Vestfyen måles til kostpris. Aktier nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til nominel værdi med fradrag af nedskriv-

ninger til imødegåelse af forventede tab. 

Uddelinger 

Det kommende års uddelingsramme indregnes i resultatdisponeringen og vises som en særskilt post i egenka-

pitalen. Uddelinger vedtaget af bestyrelsen og meddelt modtageren indregnes som en gældsforpligtelse, i det 

omfang de ikke er udbetalt til modtageren på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Egenkapital 

Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. De dele af årets resultat, der i henhold til fondslovens § 

9 kan henføres til de bundne aktiver, overføres til den bundne egenkapital via resultatdisponeringen. Det reste-

rende resultat anvendes forlods til uddelinger og konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible 

egenkapital. 
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Resultatopgørelse for 2015/16 

2015/16 2014/15 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Andre driftsindtægter 1 75.000 75 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 130 0 

Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed 161.880 162 ___________ _______ 

Indtægter 237.010 237 

Andre eksterne omkostninger (37.308) (11) 

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver 0 (15) 

Andre finansielle omkostninger (56.644) (61) ___________ _______ 

Omkostninger (93.952) (87) 

Skat af årets resultat 0 0 ___________ _______ 

Årets resultat 143.058 150 ___________ _______ ___________ _______ 

Resultatdisponering 

Årets resultat 143.058 150 

Disponibel egenkapital fra tidligere år 3.964.592 3.890 ___________ _______ 

I alt til disposition      4.107.650 4.040 ___________ _______ 

Der disponeres således: 

Uddelinger 75.000 75 

Overført til disponibel egenkapital 4.032.650 3.965 ___________ _______ 

4.107.650 4.040 ___________ _______ 
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Balance pr. 30.09.2016 

2016 2015 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 2 0 110 

Kapitalandele i associeret virksomhed 3 2.534.903 2.535 ___________ _______ 

Bundne aktiver 2.534.903 2.645 ___________ _______ 

Kapitalandele i associeret virksomhed 6.487.525 6.487 

Andre tilgodehavender 5.940 47 ___________ _______ 

Disponible aktiver 6.493.465 6.534 ___________ _______ 

Aktiver 9.028.368 9.179 ___________ _______ ___________ _______ 
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Balance pr. 30.09.2016 

2016 2015 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Bunden egenkapital 2.534.903 2.535 

Disponibel egenkapital 4.032.650 3.964 ___________ _______ 

Egenkapital 6.567.553 6.499 ___________ _______ 

Bankgæld 2.453.315 2.672 

Anden gæld 7.500 8 ___________ _______ 

Gældsforpligtelser 2.460.815 2.680 ___________ _______ 

Passiver 9.028.368 9.179 ___________ _______ ___________ _______ 

Pantsætninger 4 

Nærtstående parter 5 

Legatarfortegnelse 6 
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Egenkapitalopgørelse 

Bunden Disponibel 
egenkapital egenkapital I alt 

kr. kr. kr.  ____________ ____________ ____________ 

Egenkapital 01.10.2015 2.534.903 3.964.592 6.499.495 

Årets resultat 0 68.058 68.058 ____________ ____________ ____________ 

Egenkapital 30.09.2016 2.534.903 4.032.650 6.567.553  ____________ ____________ ____________ 
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Noter 

2015/16 2014/15 
kr. t.kr. ___________ _______ 

1. Andre driftsindtægter 

Gave fra A/S Bryggeriet Vestfyen 75.000 75 ___________ _______ 

75.000 75 ___________ _______ 

2016 
kr. ___________ 

2. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 

Kostpris 01.10.2015 125.000 

Afgang (125.000) ___________ 

Kostpris 30.09.2016 0 ___________ 

Nedskrivninger 01.10.2015 (15.039) 

Årets nedskrivninger 0 

Tilbageførsel ved afgang 15.039 ___________ 

Nedskrivninger 30.09.2016 0 ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 30.09.2016 0 ___________ 

Anpartsselskabet af 14/11 2000, Assens, hvori Fonden har besiddet 100% af anpartskapitalen er likvideret ved 

solvent likvidation 12.08.2016, med afgivelse af erklæring. 

2016 
kr. ___________ 

3. Kapitalandele i associeret virksomhed 

Kostpris 01.10.2015 9.022.428 ___________ 

Kostpris 30.09.2016 9.022.428 ___________ 

Fonden besidder nominelt 1.618.800 kr. i A/S Bryggeriet Vestfyen, Assens. Dette svarer til en effektiv ejeran-

del på 32,6%. Årets resultat for 2015/16 udgør et overskud på 1.617 t.kr. Egenkapitalen udgør 88.957 t.kr. pr. 

30.09.2016. 

4. Pantsætninger 

Til sikkerhed for bankgæld er håndpantsat 2.700 stk. aktier i A/S Bryggeriet Vestfyen, Assens. 

5. Nærstående parter 

A/S Bryggeriet Vestfyen (associeret virksomhed) har i året ydet gave på 75.000 kr. 
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Noter 

2015/16 
kr. ___________ 

6. Legatarfortegnelse 

Årets uddeling har udgjort 75.000 kr. og fordeler sig således: 

Assens Tennisklub, Ved Grotten 26, 5610 Assens 10.000 

Assens Miniby, Ramsherred 52, 5610 Assens 10.000 

Assens Spejderne, Skelvej 18, 5610 Assens 15.000 

Tour de Four Assens/Skagen, 5610 Assens 10.000 

Aarup BK Håndbold, 5560 Aarup 10.000 

Pilehaveskolen samt AFC-DHIF, Stadionvej 10, 5610 Assens 20.000 ___________ 

75.000 ___________ 

lj/doh 
T:\AFD2400\878734\878734re1601.doc 


