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Fondsoplysninger 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. septem-

ber 2017 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. 

september 2017 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. 

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

omhandler. 

Assens, den 14. december 2017 

Bestyrelse 

Poul Martin Kolind Bertelsen Jakob Bjerre Søren Steen Andersen 
formand 

Hans Ole Hansen Jens Henrik Winther Thulesen Dahl 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyens Fond 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Bryggeriet Vestfyens Fond for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god 

regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

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

stilling pr. 30.09.2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

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 revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i over-

ensstemmelse 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 grundlag for vores 

konklusion.  

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den 

interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, 

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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

on, 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 over-

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

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel-

ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam 



Bryggeriet Vestfyens Fond  4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-

bet. 

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

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-

der 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 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 fondens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 fondens 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 fonden 

ikke længere kan fortsætte driften. 

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

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivel-

sen i anvendt regnskabspraksis. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

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

delse 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 

god regnskabsskik. 

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

regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Odense, den 14.12.2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Lars Knage Nielsen 
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 3.325 kr., hvilket svarer til det forventede. Der ventes et positivt resultat for 

næste år. 

Fonden har i overensstemmelse med formålet uddelt 74.000 kr. til foreninger og velgørende formål jf. legatar-

fortegnelse i årsregnskabets note 6. 

Der er i året 2014/15 foretaget en ændring af anvendt regnskabspraksis over egenkapitalen. Der har været en 

fejl heri vedrørende udbytteskat på 40.470 kr., som korrigeres over egenkapitalen, idet ændringen af anvendt 

regnskabspraksis er ført over egenkapitalen. 

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 almenvelgørende og kulturelle formål i det vestfynske område, primært til 

fremme af børns og unges muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder, sekundært 

at yde tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter.  

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelse af de, til uddeling værende, disponible beløb alene med re-

spekt af lovgivningen og fondens vedtægter. 

Bestyrelsen tager mindst 1 gang årligt stilling til fondens uddelingspolitik. For det kommende år foreslår besty-

relsen 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. 
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Ledelsesberetning 

Direktør, Poul Martin Kolind Bertelsen (formand). Medlem af bestyrelsen siden 25.05.2012. Udpeget af den 

øvrige bestyrelse i fonden. 

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 Winther Thulesen Dahl, 1. viceborgmester i Assens Kommune. Medlem af fondens bestyrelse si-

den 01.01.2015.  

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen. 
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Resultatopgørelse for 2016/17 

2016/17 2015/16 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Andre driftsindtægter 1 75.000 75 

Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed 0 162 ___________ _______ 

Finansielle poster 75.000 237 

Andre eksterne omkostninger (9.943) (37) 

Andre finansielle omkostninger (61.732) (57) ___________ _______ 

Omkostninger (71.675) (94) ___________ _______ 

Resultat før skat 3.325 143 ___________ _______ 

Skat af årets resultat 0 0 ___________ _______ 

Årets resultat 3.325 143 ___________ _______ ___________ _______ 

Resultatdisponering 

Årets resultat 3.325 143 

Disponibel egenkapital fra tidligere år, efter korrektion 3.992.180 3.965 ___________ _______ 

I alt til disposition 3.995.505 4.108 ___________ _______ 

Der disponeres således: 

Uddelinger 74.000 75 

Overført til disponibel egenkapital 3.921.505 4.033 ___________ _______ 

3.995.505 4.108 ___________ _______ 
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Balance pr. 30.09.2017 

2017 2016 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Kapitalandele i associeret virksomhed 2 9.022.428 9.022 

Mellemregning med disponible aktiver (6.487.525) (6.487)  ___________ _______ 

Bundne aktiver 2.534.903 2.535 ___________ _______ 

Andre tilgodehavender 0 6 

Mellemregning med bundne aktiver 6.487.525 6.487 ___________ _______ 

Disponible aktiver 6.487.525 6.493 ___________ _______ 

Aktiver 9.022.428 9.028 ___________ _______ ___________ _______ 
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Balance pr. 30.09.2017 

2017 2016 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Bunden egenkapital 2.534.903 2.535 

Disponibel egenkapital 3.921.505 4.033 ___________ _______ 

Egenkapital 6.456.408 6.568 ___________ _______ 

Bankgæld 2.558.520 2.453 

Anden gæld 7.500 7 ___________ _______ 

Gældsforpligtelser 2.566.020 2.460 ___________ _______ 

Passiver 9.022.428 9.028 ___________ _______ ___________ _______ 

Pantsætninger 3 

Nærtstående parter 4 

Legatarfortegnelse 5 
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Egenkapitalopgørelse 

Bunden Disponibel 
egenkapital egenkapital I alt 

kr. kr. kr.  ____________ ____________ ____________ 

Egenkapital 01.10.2016 2.534.903 4.032.650 6.567.553 

Tilbagebetalt for meget udbetalt udbytteskat 0 (40.470) (40.470) ___________ ___________ ___________ 

Korrigeret egenkapital 01.10.2016* 0 3.992.180 6.527.083 

Ordinære uddelinger 0 (74.000) (74.000) 

Årets resultat 0 3.325 3.325  ____________ ____________ ____________ 

Egenkapital 30.09.2017 2.534.903 3.921.505 6.456.408  ____________ ____________ ____________ 

*Der henvises til anvendt regnskabspraksis, korrektion primo. 
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Noter 

2016/17 2015/16 
kr. t.kr. ___________ _______ 

1. Andre driftsindtægter 

Gave fra A/S Bryggeriet Vestfyen 75.000 75 ___________ _______ 

75.000 75 ___________ _______ 

2017 
kr. ___________ 

2. Kapitalandele i associeret virksomhed 

Kostpris 01.10.2016 9.022.428 ___________ 

Kostpris 30.09.2017 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 2016/17 udgør et overskud på 1.343 t.kr. Egenkapitalen udgør 90.300 t.kr. pr. 

30.09.2017. 

3. Pantsætninger 

Til sikkerhed for bankgæld er håndpantsat nominelt 270.000 kr. aktier i A/S Bryggeriet Vestfyen, Assens. 

4. Nærtstående parter 

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

2016/17 
kr. ___________ 

5. Legatarfortegnelse 

Årets uddeling har udgjort 74.000 kr. og fordeler sig således: 

Vestfyens Ferieklub for handicappede, Billeshavevej 109, 5210 Odense NV 10.000 

Assens Roklub, Toftevej 10, 5610 Assens 20.000 

Vestfyens Teater, Fasanvej 2, 5620 Glamsbjerg 10.000 

Assens Omegns Sportsfiskerforening, Nørrevænget 5A, 5610 Assens 10.000 

Det Vestfynske Pigekor, Adelgade 18, 5610 Assens 6.500 

Legepladsen i Flemløse/Voldtofte, Kappelvænget, 5620 Assens 7.500 

Glamsbjerg Håndbold Klub 10.000 ___________ 

74.000 ___________ 
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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. 

Der er i året 2014/15 foretaget en ændring af anvendt regnskabspraksis over egenkapitalen. Der har været en 

fejl heri vedrørende udbytteskat på 40.470 kr., som korrigeres over egenkapitalen, idet ændringen af anvendt 

regnskabspraksis er ført over egenkapitalen. 

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. 

Andre finansielle indtægter 

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

ordningen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger fra bankgæld. 

Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen. 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 

Balancen 

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. 

Mellemregningskonto 

Mellemregning mellem bundne og disponible aktiver vedrører renter mv., som er indgået på den bundne bank-

konto men først overføres til den disponible bankkonto i det efterfølgende år. Mellemregningen udlignes lø-

bende. 

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. 

lj/ka 
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