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Lokalredaktion:
Lollfod 89, 24837 Slesvig
Telefon: (04621) 2 82 92

INDBYDELSE

Invitation til den 91. ordinære generalforsamling
Hermed inviterer vi – i henhold til loven om foranstaltningerne i selskabs-, andelsselskabs-, forenings-, fonds- og bolig-ejendomsretten til bekæmpelse af konsekvenserne af COVID-19-pandemien
(C-19-AuswBekG) - vores aktionærer til selskabets
91. ordinære generalforsamling,
der afholdes virtuelt den 25. juni 2021, klokken 15.
Denne generalforsamling afholdes iht. § 1 stk. 3 S.
1 i C-19-AuswBekG som virtuel generalforsamling.
Der er ikke mulighed for, at aktionærerne og deres
befuldmægtigede kan være fysisk til stede i år.
Transmissionen på internettet sker på en adgangskodebeskyttet aktionærportal, som du får adgang
til via følgende internetside:

www.fla.de/aktionaersportal
Stedet for generalforsamlingen i henhold til aktieselskabsloven, hvor direktionen og bestyrelsen gennemfører den virtuelle generalforsamling, er forretningslokalerne hos firma Jam-Studio, Mergenthalerstr. 8,
24941 Flensborg.

Dagsorden
1. Fremlæggelse af årsregnskabet 2020, direktionens årsberetning og tilsynsrådets beretning
ved tilsynsrådsformand Lisbet Mikkelsen Buhl
og chefredaktør/adm. direktør Jørgen Møllekær.
2. Beslutning om anvendelse af balanceoverskuddet i regnskabsåret 2020. Tilsynsråd og direktion
foreslår at overføre resultatet, der er opnået for
2020, til de lovpligtige reserver.
3. Beslutning om decharge til direktionen.
Det foreslås at give direktionen decharge for regnskabsåret 2020.
4. Beslutning om decharge til tilsynsrådet.
Det foreslås at give tilsynsrådet decharge for regnskabsåret 2020.

5. Valg til tilsynsrådet.
Tilsynsrådet sammensættes i henhold til §§ 96 stk.
1 og 4 afsnit 1 Betr.VG (Betriebsverfassungsgesetz)
om arbejdstageres deltagelse i tilsynsrådet med en
tredjedel i forbindelse med §8 i vedtægterne.
Som en del af rotationsordningen udtræder
tilsynsrådsmedlem Anders Jessen, Aabenraa
Tilsynsrådet foreslår genvalg.
Tilsynsrådsmedlem
Prof. David Nicolas Hopmann, Valby.
Tilsynsrådet foreslår genvalg.
Generalforsamlingen er ikke bundet til de forudgående valgforslag.
6. Valg af revisionsfirma til regnskabsåret 2021
Tilsynsrådet foreslår BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sender 3, D-24943 Flensburg.
7. Behandling af indkomne fordringer og forslag
fra aktionærer iht. § 10 stk. 3 i vedtægterne.
Fordringer og forslag skal indsendes skriftligt og
være direktionen eller tilsynsrådet i hænde senest
2 uger før generalforsamlingen. Såfremt der modtages meddelelsespligtige fordringer og forslag,
bekendtgøres de på selskabets hjemmeside under

www.fla.de/GF2021

Praktiske bemærkninger
Gennemførelse af en virtuel generalforsamling uden
aktionærernes og deres befuldmægtigedes fysiske
tilstedeværelse / deltagelse i generalforsamlingen.
Under hensyntagen til aktionærernes interesser i
afholdelse af en ordinær generalforsamling inden
for de sædvanlige frister samt under afvejning af de
aktuelle farer og deres udvikling fremover afholdes
generalforsamlingen i henhold til direktionens afgørelse og med tilsynsrådets samtykke på grundlag af
§ 1 stk. 2 C-19-AuswBekG uden aktionærernes eller deres befuldmægtigedes tilstedeværelse som en virtuel
generalforsamling. Aktionærerne og deres befuldmægtigede kan gøre deres stemmeret og andre aktionærrettigheder gældende på generalforsamlingen
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i henhold til følgende bestemmelser.
Transmission af billeder og lyd under hele generalforsamlingen ved hjælp af livestream.
Alle aktionærer, der er registreret i selskabets aktieregister, kan følge hele generalforsamlingen i billeder
og lyd via den adgangskodebeskyttede aktionærportal på

www.fla.de/aktionaersportal
Adgangsdata til aktionærportalen sendes til aktionærerne sammen med de personlige invitationspapirer per post. Også befuldmægtigede aktionærer kan
følge hele generalforsamlingen med de adgangsdata,
som er sendt til aktionærerne, via den adgangskodebeskyttede aktionærportal.
Forudsætninger for deltagelsen i den virtuelle generalforsamling ved at følge billeder og lyd fra
hele generalforsamlingen og udøvelsen af stemmeretten og andre aktionærrettigheder.
Aktionærer og deres befuldmægtigede er ikke berettiget til at deltage fysisk i den virtuelle generalforsamling. De aktionærer, som er registreret i aktieregistret, er berettiget til at deltage i den virtuelle
generalforsamling ved at følge billed- og lydtransmissionen fra hele generalforsamlingen og udøve deres
aktionærrettigheder, særligt stemmeretten, i henhold til § 11 i vedtægterne.
Kontaktdata for den
virtuelle generalforsamling er:
Flensborg Avis AG
Wittenberger Weg 19
D-24941 Flensborg
Telefax: +49 (0) 461 – 5045 218
E-mail: GF2021@fla.de
Aktionærportal: www.fla.de/aktionaersportal
Aktionærer, som ønsker at bruge aktionærportalen,
skal bruge deres aktionærnummer og den tilhørende
adgangskode, begge findes øverst til højre på brevstemmeformularen, som du modtager per post sammen med denne invitation til generalforsamlingen.
Efter udsendelsen af invitationen er der adgang til
aktionærportalen via det nævnte link.
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Fremgangsmåde til stemmeafgivelse per brev
Aktionærer, der er registreret i aktieregisteret, kan
udøve deres stemmeret per brev. Stemmeafgivelsen
sker enten ved hjælp af den brevstemmeformular,
der udsendes sammen med invitationen, eller elektronisk via aktionærportalen, der er adgangskodebeskyttet.
Stemmer, der afgives per brev, tilbagekaldelsen her-

af eller eventuelle ændringer skal sendes per post,
fax eller e-mail til den nævnte kontaktadresse og
være Flensborg Avis AG i hænde – såfremt aktionærportalen ikke bruges – senest den 23. juni 2021,
kl. 24 CEST.
Det er også muligt at afgive sin stemme elektronisk
vha. aktionærportalen under den virtuelle generalforsamling helt frem til slutningen af afstemningerne. Indtil dette tidspunkt kan brevvalgsstemmer, der
tidligere er afgivet ad andre veje, tilbagekaldes eller
ændres via aktionærportalen. Hvis der modtages flere stemmeafgivelser, kommer kun den stemme, som
selskabet sidst har modtaget, i betragtning.
Såfremt der indgår meddelelsespligtige modforslag,
valgforslag eller andragender til ændring af dagsordenen, og disse stilles til afstemning, bliver dette
meddelt på selskabets hjemmeside.
Ved stemmeafgivelse via brevvalgsformular bedes du
anvende de hertil angivne felter. Du kan eventuelt
også tilføje yderligere andragender. Aktionærportalen ajourføres tilsvarende.
Mødelederens ret til først at lade stemme om administrationens forslag bliver ikke påvirket af dette.
Fremgangsmåde til stemmeafgivelse via en befuldmægtiget anden aktionær i selskabet iht. § 11
i vedtægterne
Aktionærer kan udøve deres stemmeret og andre
rettigheder gennem en befuldmægtiget ved at tildele denne fuldmagt. Den befuldmægtigede kan kun
afgive sin stemme per brev inden for rammerne af
det, loven tillader. Tildelingen af fuldmagt, tilbagekaldelsen af denne og dokumentationen på fuldmagten over for selskabet skal ske skriftligt og skal
sendes til selskabet på den nævnte kontaktadresse.
Hvis den befuldmægtigede skal gøre sine rettigheder
gældende via aktionærportalen, forudsætter det, at
fuldmagtsgiveren giver den befuldmægtigede de adgangsdata, som tilsendes sammen med den personlige invitation til generalforsamlingen.
Aktionærernes rettigheder
Modforslag/eller valgforslag; ret til at sætte punkter på dagsordenen
Aktionærerne kan stille modforslag og/eller valgforslag til selskabet ang. punkter på dagsordenen inden
generalforsamlingen. Selskabet vil offentliggøre forslagene iht §126 AktG og valgforslag iht § 127 AktG
på hjemmesiden under www.fla.de/GF2021. Offentliggørelsen vil indeholde aktionærens navn og begrundelse for forslaget (gælder dog ikke for valgforslag).
På ovennævnte hjemmeside vil evtl. stillingtagen fra
selskabet blive offentliggjort.

Modforslag og valgforslag skal
være selskabet i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen, dvs. senest inden udgangen af 10. juni 2021, kl 24
CEST på den nævnte kontaktadresse.
Et efter §§126, 127 AktG (den tyske aktielov) tilgængeligt modforslag eller et valgforslag gælder
iht. §1 stk. 2 Satz 3 Covid-19-AuswBekG som stillet
i den virtuelle generalforsamling, hvis den mod- eller valgforslag-stillende aktionær er legitimeret og
tilmeldt generalforsamlingen.
Krav om at få sat punkter på dagsordenen iht. §
122 stk. 2 AktG i.V.m. § 10 afs. 3 i vedtægterne skal
være selskabet skriftligt i hænde senest 3 uger før
selskabets generalforsamling, dvs. inden udgangen
af 3. juni 2021, kl. 24 CEST. på den nævnte kontaktadresse.
Oplysningsret iht. § 131 stk. 1 AktG og mulighed
for at stille spørgsmål iht. § 1 stk. 2 punkt 1 nr. 3,
punkt 2 i C-19-AuswBekG
Enhver aktionær har ret til at anmode direktionen
om at få oplysninger om selskabets anliggender på
generalforsamlingen, såfremt de er nødvendige for
at vurdere dagsordenens punkter, og der ikke ek-

sisterer nogen
ret til at nægte at
udlevere oplysninger.
Eftersom generalforsamlingen gennemføres virtuelt, uden at aktionærerne eller
deres befuldmægtigede er fysisk
til stede, er det ikke muligt at udøve
oplysningsretten i de sædvanlige rammer. Aktionærer, der er registreret i aktieregisteret, har imidlertid mulighed for at stille
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spørgsmål elektronisk iht. § 1 stk. 2 punkt 1 nr. 3 i
C-19-AuswBekG, men aktionærerne har ikke krav på
at få et svar. Direktionen afgør, hvilke spørgsmål den
vil besvare efter en pligtmæssig vurdering.
Direktionen har med tilsynsrådets samtykke iht.
§ 1 stk. 2 punkt 2 i C-19-AuswBekG besluttet, at
eventuelle spørgsmål skal være selskabet i hænde
senest en dag før generalforsamlingen, dvs. inden den 23. juni 2021, kl. 24 CEST, elektronisk på
den adgangskodebeskyttede aktionærportal på
www.fla.de/aktionaersportal

indsigelse mod en beslutning, der tages på generalforsamlingen. Notaren skal føre dette til referat i den
elektroniske kommunikation. Der er udelukkende
mulighed for at gøre indsigelse fra begyndelsen af
generalforsamlingen til dens afslutning via vores adgangsbeskyttede aktionærportal på

Knappen ”Spørgsmål” på aktionærportalen er beregnet til dette formål. Spørgsmål, der modtages senere,
kommer ikke i betragtning.
Spørgsmål besvares som en del af billed- og lydtransmissionen på den virtuelle generalforsamling uden
at nævne navnet på spørgeren ud fra databeskyttelsesprincipper.

Tilsynsrådets samtykke
Tilsynsrådets samtykke til de forudgående bestemmelser, der er nødvendig iht. § 1 stk. 6 S.1 i C-19-AuswBekG, er givet den 24. marts 2021.

Mulighed for at gøre elektronisk indsigelse mod
en beslutning på generalforsamlingen iht. § 1 stk.
2 punkt 1 nr. 4 i C-19-AuswBekG
Aktionærer, som har gjort deres stemmeret gældende til en eller flere beslutninger på generalforsamlingen, indrømmes mulighed for - da de ikke kan gøre
krav på at møde op på generalforsamlingen - at gøre

www.fla.de/aktionaersportal
Knappen ”Indsigelse/Einspruch” på aktionærportalen er beregnet til dette formål.

Informationer om databeskyttelse
Selskabet behandler personrelaterede data på grundlag af den gældende databeskyttelseslov for at give
aktionærer mulighed for at deltage i generalforsamlingen samt udøve deres rettigheder på generalforsamlingen. Selskabet er det ansvarlige sted for behandlingen. Retsgrundlaget for behandlingen er art.
6 stk. 1 punkt 1 lit. c i databeskyttelsesforordningen.
For at gennemføre generalforsamlingen anvender
selskabet forskellige leverandører. Disse leverandø-

rer modtager kun sådanne personrelaterede data fra
selskabet, som er nødvendig for at udføre den ydelse,
de skal udføre. Leverandørerne behandler udelukkende disse data efter selskabets anvisninger. I øvrigt stilles de personrelaterede data som en del af de
lovmæssige forskrifter til rådighed for aktionærerne
og aktionærernes repræsentanter i forbindelse med
generalforsamlingen.
De personrelaterede data gemmes iht. de lovmæssige
pligter og slettes herefter.
Enhver person, hvis data er berørt, har under de
lovmæssige forudsætninger altid en oplysnings-, rettelses-, begrænsnings- og indsigelsesret samt ret til
sletning af deres personrelaterede data og ret til dataportabilitet iht. databeskyttelsesforordningen. Disse

rettigheder kan gøres gældende over for selskabet via
e-mailadressen: datenschutz@fla.de
eller via følgende kontaktdata:
Flensborg Avis AG,
Wittenberger Weg 19,
D-24941 Flensborg
Herudover er der iht. art. 77 i databeskyttelsesforordningen ret til at klage hos databeskyttelsestilsynsmyndighederne.
Flensborg, i maj 2021
DIREKTIONEN
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BERETNING
Flensborg Avis Aktiengesellschaft, Flensburg
Årsberetning for regnskabsåret fra 1. januar 2020 til 31. december 2020
I den foreliggende beretning gennemgås med udgangspunkt i regnskabsåret 2020 Flensborg Avis AG’s forretningsmodel, mål og strategier, den økonomiske beretning, chance- og risikoberetningen samt selskabets
prognose.

1. Selskabets grundlag
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med interesse for grænseområdet. Ved hjælp af støtten fra den danske stat sikres det, at selskabet opnår
et resultat i balance.

Selskabets formål består i forlagsvirksomheden bag
avisen ”Flensborg Avis”, avisen for det danske mindretal i Sydslesvig. De hermed forbundne aktiviteter
inden for forretningsområdet avis- og forlagsvirksomhed er selskabets kerneforretning og omfatter
både den redaktionelle udformning, hvervningen af
annoncekunder, afregning af abonnenter og produktion af avisen. Avisen udkommer både i traditionel
papirform og i en elektronisk e-avis-udgave til stationære PC’er og mobile enheder i alle gængse styresystemer og som online-platform på www.fla.de. Ud
over en redaktion, der udformer dagbladet i elektronisk udgave og papirform, har der siden 2016 også
været et selvstændigt tv/video-område, der står for
indhold til de elektroniske medier.

I kraft af og med henblik på at fremme avis- og forlagsvirksomheden som kerneforretning er selskabet
også aktivt inden for trykkerivirksomhed, som ud
over produktionen af den traditionelle papirudgave
af avisen også omfatter det kommercielle virksomhedsområde. Det kommercielle område vedrører alle
former for eksterne trykordrer, f.eks. tillæg til avisen
i papirform, specialprodukter, formularer eller andre
trykvarer. Dette område er ikke omfattet af støtten
fra den danske stat. De indtægter, som denne trykkerivirksomhed medfører, bidrager dog – sammen med
kerneforretningens indtægter fra abonnementer og
annoncer – til en yderligere reducering af selskabets
behov for tilskud.

I kraft af sit forretningsformål opfylder selskabet forudsætningerne for støtte i form af tilskud (indtægtsog projekttilskud) fra den danske stat i henhold til
”Sydslesvigloven” og den såkaldte ”Mediestøtte”.
Støtten beror på den danske stats interesse i at sikre
en selvstændig, dansksproget og mindretalsorienteret avis til medlemmerne af det danske mindretal.
Dette tilsagn bygger på den varige interesse for avisen blandt det danske mindretal og læsere i Danmark

I forbindelse med trykningen af avisen i papirform samt de eksterne trykordrer har selskabet sit
eget rotations- og arktrykkeri med egen prepressafdeling og slutbehandling. På www.fla.de driver
Flensborg Avis AG sin egen betalings-onlineportal,
hvor interesserede læsere kan abonnere på dagsaktuelle artikler, e-avis-udgaver samt tv-video-indhold. Desuden har forlaget sin egen sportsportal,
www.fl-arena.de, og sin egen børne- og ungdomsportal, under KomMit-portalen på www.fla.de.

I overensstemmelse med selskabets formål er og bliver det selskabets mål at sikre den fortsatte eksistens
af avisen til det danske mindretal, ”Flensborg Avis”.
For at begrænse behovet for støtte fra den danske
stat mest muligt gælder det i kerneforretningen om
at orientere sig mod kundernes behov og ud over den
traditionelle papirudgave også at benytte elektroniske medier på alle gængse digitale platforme, så interesserede læsere præsenteres for målrettet indhold,
både her og på de sociale medier. Derudover består
udfordringen vedvarende i at udnytte det kommercielle område optimalt med henblik på at fremme
selskabets formål.

i brugeradfærden og brugernes behov i forhold til
fremtidigt indhold, medieformer, platforme og distributionskanaler. Nogle af kravene, som f.eks. en mere
moderne og tidssvarende hjemmeside og mere målgruppeorienteret familie- og livsstilsindhold, er med
succes blevet realiseret i det forgangne regnskabsår
i form af lanceringen af en ny hjemmeside samt
fællesprojektet med Dansk Skoleforening og Dansk
Centralbibliotek (støttet af A.P. Møller Fonden). Dette
danner i kombination med de øvrige tilbud og øvrigt
indhold, efter vores vurdering, grundlag for en fortsat fremtidsholdbar retning for forlags- og mediehuset.

2. Den økonomiske beretning

På trods af indførelsen af det indhold, der koster
penge, såvel som de løbende prisstigninger siden
2014, kan der endnu ikke konstateres nogen væsentlig tilbagegang ved onlinetallene eller på antallet af
avisabonnenter for Flensborg Avis AG. Alligevel kan
også forlaget mærke den generelle branchetendens
til faldende oplagstal og dermed forbundne indtægtstab på abonnementsområdet, som der p.t. ikke kan
kompenseres for med den voksende interesse for
onlineindholdet og de dermed forbundne onlineindtægter. Dette har det dog været muligt at kompensere for i vidt omfang i det forgangne regnskabsår i
kraft af den nævnte øgede interesse under coronapandemien.

a) Rammebetingelser
De økonomiske rammebetingelser for såvel avis som
trykkeri er som i de forudgående år fortsat vanskelige. Avisforlagene er stadig udsat for stor konkurrence fra internettet og andre hurtige informationskanaler. Som følge af coronapandemien, der med
varierende intensitet har hersket siden februar 2020,
kan vi dog notere en stigende interesse for vores
print- og online-indhold.
Udvidelsen af avistilbuddet til at inkludere de elektroniske medier, såvel på stationære som på mobile
enheder, samt de sociale medier med printhistorier
er ganske vist et vigtigt og uomgængeligt ekstratilbud. Dette kan dog ikke opveje nedgangen på abonnements- og annonceområdet på den trykte avis’
område.
Den strategiproces for Flensborg Avis AG, der blev
afsluttet i 2019, har resulteret i en række indsigter

Også det kommercielle område, især arktrykkeriet,
er fortsat udsat for konkurrencepres fra online- og
internettrykkerier. For fortsat at kunne overleve
også på disse områder er det af afgørende betydning,
at servicen og fleksibiliteten i prepress-afdelingen, i
produktionen og i slut- og viderebehandlingen holdes på et højt niveau, således at vi på basis af konkurrencedygtige priser kan imødekomme kundernes
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ønsker og krav. Udvidelsen af maskinparken med en
mere effektiv digital trykmaskine i 2016, ud over de
eksisterende arktrykmaskiner, har også i det afsluttede regnskabsår vist sig at være en rigtig beslutning
og et godt supplement til den hidtidige maskinportefølje.
Desuden er arktrykkeriets tilbud i løbet af regnskabsåret 2019 blevet udvidet med egen hjemmeside. For
2021 er det planlagt at udarbejde en egen webshop
for udvalgte produkter for dermed i større grad at
kunne udnytte onlinetilstedeværelsen til også at
markedsføre arktrykkeriet. På grund af pandemien
blev dette ikke fremskyndet i 2020.
b) Selskabets økonomiske udvikling
Nedenstående oplysninger om selskabets økonomiske udvikling og situation berører væsentlige påvirkningsfaktorer samt afvigelser i forhold til den planlagte økonomiske udvikling.
Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på
–4.157 tusind euro inden støtten fra den danske stat/
Sydslesvigudvalget. Der var budgetteret med et resultat på –4.124 tusind euro. Denne negative budgetafvigelse skyldes især afvigelser i annonceomsætningen
på grund af coronapandemien, der har hersket siden
februar 2020. Denne tilbagegang har det overvejende
ikke været muligt at kompensere for med besparelser og andre indtægter. Fra Slots- og Kulturstyrelsen
under Kulturministeriet blev der givet et tilskud for
de tabte annonceindtægter på 13 tusind euro i perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020. Som kompensation
for de coronabetingede tab har Flensborg Avis AG i
regnskabsåret 2020 desuden fået et engangs-coronakrisetilskud på 201 tusind euro fra Sydslesvigudvalget. Heraf er et delbeløb på 30 tusind euro blevet
brugt til tabsudligning for 2020. Det resterende beløb
blev tilført mellemregningskontoen med den danske
stat.
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Omsætningen på det kommercielle område kunne
hverken nå sidste års niveau eller det niveau, der var
planlagt for regnskabsåret 2020. Også her måtte vi
notere en coronabetinget tilbagegang i ordrerne. Via
strukturelle og organisatoriske tiltag samt udgiftsbesparelser lykkedes det dog at sikre, at resultatet på
det kommercielle område fortsat ligger i det positive
område med et resultat på ca. 22 tusind euro. Dette
resultat kommer forlagsområdet fuldstændigt til
gode og reducerer dermed tilskudsbehovet.
Selskabet opnåede i regnskabsåret 2020 en samlet
omsætning (inkl. omsætning fra tilskud fra den danske stat) på 6.005 tusind euro (sidste år = 6.182 tusind

euro). Afvigelsen skyldes omsætningstab, både for
dagbladet Flensborg Avis og det kommercielle område.
I forhold til materialeudgifter er de forventede prisstigninger, særligt på området for rotationspapir,
udeblevet i regnskabsåret 2020. Det samme gælder
for trykfarver. Desuden var det her muligt at foretage
besparelser som kompensation for omsætningstabet.
I relation til personaleudgifterne var der ingen uventede lønstigninger i kraft af de eksisterende overenskomster.
Den regulære udvikling i det forløbne regnskabsår
kan i lyset af de brancheudfordringer, der aktuelt
gælder på næsten alle forretningsområder, fortsat
betragtes som i det store og hele tilfredsstillende, på
trods af det aktuelt lave niveau.
Rækkevidden af de anvendte distributionskanaler
inkl. sociale medier
På abonnementsområdet lykkedes det i 2020 stort
set at fastholde oplagsniveauet fra året før. Pr. 31. december 2020 lød oplaget på 4.332 stk., hvilket udgør
et fald på 128 abonnementer i forhold til forrige år.
Da ca. 140 heraf skyldes tilbagegangen i styktallet
til et skoleprojekt, som ikke fandt sted i 2020, er
abonnementstallene i det store og hele på forrige
års niveau.
Besøgstallene for onlineportalerne (FLA-online, Zejtung og FL-Arena) viser med et gennemsnitligt besøgstal på 71.821 (mod 65.252 sidste år) fortsat en positiv
opadgående tendens. Indføringen af den nye hjemmeside inkl. ”Paywall” har ikke haft nogen negative
konsekvenser i den forbindelse. Det månedlige maksimumstal steg fra 83.813 besøgende i 2019 til 123.637
i november 2020.
Også vores portalers tilstedeværelse på de sociale
medier udvikler sig fortsat positivt. Mens vores Facebook-profiler ved udgangen af 2019 havde godt 16.000
”likes”, var dette tal i slutningen af 2020 steget til
17.246 ”likes”. Tallene for områderne Instagram og
Twitter ligger stabilt på forrige års niveau (sidste år
= 2.527 followers).
Disse forskellige platforme indikerer samlet set et
potentiale for at øge rækkevidden ved at anvende forskellige distributionskanaler, inkl. de sociale medier.
Selvom de sociale medier ikke genererer noget bidrag til omsætningen, håber vi med denne forøgelse
af vores rækkevidde fortsat at opnå en image- og pro-

moveringseffekt, der i sidste ende også kan påvirke
kendskabsgraden og abonnementsstrukturen.

Projekter
”KomMit – Adgang til al det danske – også på tysk”
Dette projekt er et fællesprojekt med Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek, der finansieres
gennem A.P. Møller Fonden. Projektets formål er at
bringe medlemmer af Dansk Skoleforening (som regel forældrene) tættere på det danske mindretal samt
deres foreninger og organisationer ved hjælp af en
selvstændig sektion i lørdagsudgaven. I projektfasen
modtager medlemmerne så lørdagsudgaven af Flensborg Avis i 40 af årets weekender. Projektet afvikles
frem til 3. kvartal af 2022.
c) Selskabets formue, finansielle situation og
indtjeningssituation
De løbende, driftsmæssige optimeringer og de planlagte og fastholdte initiativer og tiltag i ”Resultataftale 2020” og budgettet for 2020 har fundet indpas i
det daglige arbejde i virksomheden samt bidraget til
resultatet for regnskabsåret 2020.

I. Balancestruktur
Balancesummen er steget med 160 tusind euro sammenlignet med regnskabsåret 2020 og er 880 tusind
euro per 31.12.2020. Væsentlige ændringer i posterne,
der skal fremhæves, er:
a) Aktiver
- Reduktion af anlægsaktiverne ........ - 34 tusind euro
- Formindskelse af lager ....................... - 17 tusind euro
- Reduktion af fordringer
og øvrige aktiver ................................ - 55 tusind euro
- Forhøjelse af kontantbeholdningen
og indeståender hos
kreditinstitutter .............................. + 275 tusind euro
b) Passiver
- Forøgelse af øvrig hensættelse ........+ 14 tusind euro
- Reduktion af gæld til
kreditinstitutter ................................. - 20 tusind euro
- Forøgelse af gæld fra leverancer
og ydelser .............................................. + 9 tusind euro
- Forøgelse af øvrig gæld ...................+ 158 tusind euro
Disse udviklinger skyldes den generelle forretningsudvikling. Ændringen af både indeståender hos

kreditinstitutter og mellemregningskontoen med
Sydslesvigudvalg skyldes primært betalingen af en
coronahjælp på ca. 201 tusind euro i december 2020.

II. Resultatopgørelse
Væsentlige afvigelser i forhold til forrige år skal findes på omsætningsområdet. Omsætningen på trykkeriområdet (rotations- og arktrykkeri) er på grund
af corona faldet med ca. 167 tusind euro. Også på annonceområdet har den reducerede efterspørgsel primært som følge af corona medført et omsætningstab
på ca. 103 tusind euro. På abonnementsområdet steg
omsætningen med ca. 57 tusind euro i sammenligning med forrige år.
De projektrelaterede indtægtstilskud er af projektmæssige årsager steget med ca. 140 tusind euro. Da
der i 2020 ikke blev gennemført nogen ny sale-andlease-back-forretning, er denne omsætning reduceret
med ca. 71 tusind euro i forhold til forrige år.
Udgifterne til råvarer og hjælpematerialer er af produktionsmæssige årsager faldet let. Udgifterne til relaterede ydelser er reduceret med ca. 132 tusind euro
i sammenligning med forrige år. Dette skyldes afslutningen af et projekt fra 2019 (ca. 60 tusind euro) samt
lavere honorarudgifter i de ny forhandlede kontrakter for 2020.
Personaleudgifterne er tarifbetinget øget en smule
med ca. 134 tusind euro i forhold til forrige år.

III. Likviditet/banker
I regnskabsåret blev der ikke brugt kontokurantkreditter fra den eksisterende kreditaftale med Union
Bank AG.
Forudbetalingerne af tilskud fra det danske kulturministerium og fra abonnenter, forudbetalingen fra
projekttilskuddene, medietilskuddet, indtægterne
fra annonce- og trykkeriområdet samt den brug af
kortfristede kreditlinjer, der er mulig i kraft af passende aftaler, sikrer en tilstrækkelig likviditet i den
daglige forretningsgang i selskabet.
En tilstrækkelig likviditet er garanteret med passende kreditlinjeaftaler med virksomhedens bank
Union Bank AG, der er sikret med en fortegnelse i
hovedbogen.
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IV. Egenkapital
Den omtalte forringelse af balancesummen har med
en uændret egenkapital ført til en yderligere forhøjelse af egenkapitalandelen ved årets afslutning.
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 er 47,18 %
(sidste år = 57,62 %).
Egenkapitalandelen kan betegnes som god.

V. Regnskab over investeringer
Tilvækst af anlægsaktiver er modregnet i den danske stats tilskud og er balanceret med den såkaldte
”erindringsværdi”. Investeringer på det område, der
ikke kan få tilskud (den kommercielle afdeling), aktiveres i henhold lovgivningen og afskrives planmæssigt. For mindre aktiver med en værdi på 250 euro til
1000 euro dannes en samlepost, der afskrives over en
periode på 5 år. Aktiver med en værdi på op til 250
euro afskrives fuldt i regnskabsåret.
I regnskabsåret 2020 blev der foretaget investeringer
på ca. 39 tusind euro, hvoraf ca. 17,9 tusind euro er
relateret til tilbagekøbsværdier af leasede aktiver og
13,7 tusind euro til projektrelaterede investeringer.
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Desuden blev investeringer til en værdi af ca. 61,2 tusind euro finansieret via leasing. I den forbindelse er
der primært tale om inventar og udstyr samt soft- og
hardware.
De pågældende kontrakter blev indgået i januar 2021.
d) Præstationsindikatorer
Præstations- og resultatkontrollen i løbet af året
sikres med en sammenligning af budgettet med de
faktiske tal og tallene fra forrige år samt en omkostningssteds- og omkostningsbærer-analyse på kontobasis. Med hensyn til målet om bæredygtighed i forretningsaktiviteterne udgør selskabets resultat inden
tilskud fra den danske stat den vigtigste finansielle
præstationsindikator.
Desuden kontrolleres hver måned abonnementstallene samt annonce- og trykkeriomsætningstallene,
og de sammenholdes med tallene fra foregående år
og budgetterne.
Derudover foretages der en tilsvarende sammenligning for det samlede personaleområde samt for forbruget af råvarer og hjælpestoffer i produktionen.
For at sikre en løbende kontrol med disse parametre
og kunne reagere på eventuelle væsentlige afvigelser

kontrolleres hvert kvartal som minimum hele resultatet på område- og kontoniveau, og der sammenlignes med sidste års tal og budgetterne, ligeledes på
kontoniveau. Afvigelser analyseres, og såfremt det er
nødvendigt, træffes der egnede forholdsregler. Dette
gælder også opgørelsen pr. omkostningssted og pr.
omkostningsbærer, for så vidt angår afgrænsningen
mellem avisen og den kommercielle afdeling samt
for de løbende projekter.
Ovennævnte præstationsindikatorer og nøgletal
planlægges for det efterfølgende år på ydelses-, område- og kontoniveau i maj/juni, og de tilpasses eventuelt i november efter de aktuelle forhold.
I den forbindelse fokuseres der, ud over på omsætningsplanlægningen inden for de enkelte områder,
særligt på personale- og materialeomkostningsplanlægningen samt planlægningen af eksterne ydelser
(freelancere, fotografer, nyhedsbureauer) samt markedsføringsudgifter, da disse udgør den største andel
af vores aktivitets- og resultatplanlægning.
Denne aktivitets- og resultatplanlægning danner
grundlag for forhandlingerne med det bevilgende
udvalg (Sydslesvigudvalg) om tilskudsbehovet i det
følgende år.
Desuden afholdes der til sikring af likviditeten regelmæssigt møder om udeståender hos debitorer, og der

gennemføres rykkerprocedurer, ligesom det kontrolleres, om aftalte betalingsfrister overholdes.

3. Muligheder og risici
På grund af den negative påvirkning som følge af coronapandemien siden februar 2020, der fortsat må
forventes, og som også i Danmark og Tyskland er forbundet med betydelige samfundsmæssige og økonomiske indskrænkninger og tilbagegang, må vi også
for regnskabsåret 2021 regne med en fortsat svag
forretningsudvikling på vores forretningsområder
på grund af corona. Hvorvidt den øgede efterspørgsel på redaktionelt indhold, der viste sig i 2020, vil
manifestere sig i 2021 og komme til udtryk i øgede
abonnements- og onlineindtægter, må afventes. For
annonce- og trykkeriområdet forventes, alt efter pandemiens udvikling, en stagnerende omsætning på et
fortsat lavt niveau. De organisatoriske og personalemæssige tilpasninger, der er nødvendige på grund af
den generelle brancheudvikling, har i vidt omfang
løbende fundet sted i de forgangne år.
Yderligere nødvendige tiltag og tilpasninger til den
aktuelle coronasituation kan kun i begrænset omfang realiseres, da vi som systemrelevant mediehus
netop i denne pandemisituation har et særligt an-
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svar. Det redaktionelle aktivitetsniveau er fastholdt
og på området onlinedækning sågar udvidet. Dette
resulterer i sidste ende ikke kun i større besøgstal på
vores digitale platforme, men også i en let øget efterspørgsel på vores print- og e-avis-udbud.

14

Da dette dog ikke kan kompensere for de coronabetingede omsætningsfald, fik vi i november 2020 af
Sydslesvigudvalg bevilget og udbetalt en coronahjælp
på ca. 201 tusind euro, der kun for en mindre dels
vedkommende skulle bruges i 2020. Dermed står der
også for 2021 et hjælpebeløb til rådighed. På grund
af den vedvarende coronasituation og det forhold, at
tilskuddet fra den danske stat for 2021 er uændret
i forhold til 2020, har vi i november/december 2020

tilpasset planlægningen for 2021 tilsvarende.
Hvor længe og med hvilken konsekvens den igangværende pandemi vil påvirke forretningsområderne
hos Flensborg Avis AG, kan ikke siges på nuværende
tidspunkt, men vil løbende blive iagttaget og vurderet.
Det er også fortsat målet, at Flensborg Avis skal etableres og benyttes endnu stærkere som brobygger til
Danmark i form af en dybere forankring hos mindretallet og deres medlemmer og organisationer, samt
at kendskabet til mindretallet, deres organisationer
og foreninger og det daglige mindretalsarbejde også
øges yderligere blandt mindretallets egne medlemmer.

Det formål tjener Forældreprojektet KomMit
(”Elternprojekt”), der blev startet i oktober 2019
og finansieres af A.P. Møller Fonden, sammen med
Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig. Projektets mål er at offentliggøre indhold
om mindretallet, dets organisationer og tilbud samt
andet målgruppeorienteret indhold i en selvstændig
sektion i lørdagsudgaven af Flensborg Avis. Desuden
vil lørdagsudgaven ikke alene blive sendt til abonnenterne, men også til alle medlemmer af Dansk Skoleforening (ligesom ved den aktuelle Fokus-udgave).
Med denne målgruppeorienterede særsektion skal
det forsøges at bringe især forældrene som delvist
”nye” medlemmer af mindretallet tættere på mindretallet, dets værdier, kultur, skikke og sprog samt
udfordringer og dermed på lang sigt også knytte dem
tættere til mindretallet og forlaget.
Dette er således også en ikke ubetydelig byggesten i
videreudviklingen af avisen og dens fremtidige rækkevidde.
Da projektets start blev forsinket på grund af corona,
er det blevet forlænget foreløbigt indtil 3. kvartal af
2022 efter aftale med A.P. Møller Fonden.

For regnskabsåret 2021 er forretningsdriften i Flensborg Avis ifølge den aktuelle vurdering sikret gennem de forventede indtægter fra forretningsområdet
avis- og forlagsvirksomhed, det kommercielle område (eksterne trykordrer) og det indtægtstilskud, der
er tilsikret på grund af forretningsformålet i avis- og
forlagsvirksomheden, fra den danske stat, Mediestøtte, samt coronahjælpen fra Sydslesvigudvalget for
2020 og 2021.
Tilskuddet gives med afsæt i den danske ”Sydslesviglov” og gennem den såkaldte mediestøtte, hvilket regulerer den finansielle og idémæssige understøttelse
af det danske mindretal og dets organisationer og
foreninger.
Tilsagn om et statstilskud fra Danmark er blevet givet for 2021 på grundlag af det forelagte budget og
”Resultataftalen”. Dette tilsagn bygger på den varige
interesse for avisen blandt det danske mindretal og
læsere i Danmark med interesse for grænseområdet.
Forudsat at der vil være et nogenlunde uændret avissalg (print, online og e-avis), er der pt. ikke udsigt til
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nogen risici i forhold til den fremtidige tildeling af
tilskud.
Lønaftalerne for vores medarbejdere og de generelle
prisstigninger, der må forventes på småtrykspapir,
andre råvarer og hjælpematerialer, samt udgifter til
levering vil påvirke resultatet i det kommende år, og
der er allerede, ud fra forsigtighedsprincippet, også
taget højde herfor i budgettet for 2021.
Dog er den aktuelle situation, hvor udgiftsstigningerne (særligt på personale- og markedsføringsområdet) er højere syd for grænsen end forhøjelsen af det
generelle tilskud til mindretallet på den danske side,
fortsat en udfordring. En yderligere tilpasning i form
af besparelser er ikke mulig her uden negative konsekvenser for avisens aktivitetsniveau på mellemlang
og lang sigt.
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Den coronapandemi, der fortsat hersker på tidspunktet for denne årsberetning, har også konsekvenser for
Flensborg Avis. For at opretholde driftssikkerheden i
selskabet og fortsat kunne løse public-service-opgaven over for mindretallet er der truffet vidtgående
foranstaltninger, også under den anden nedlukning.
På det redaktionelle område er de fleste redaktører
blevet bedt om at arbejde hjemmefra indtil videre.

De redaktionsmedarbejdere, der er nødvendige på
stedet, sidder så vidt muligt rumligt adskilt. På administrations- og satsområdet er medarbejderne inddelt
i grupper for hver afdeling. Mens den ene gruppe udfører sit arbejde på arbejdspladsen, arbejder den anden gruppe så vidt muligt hjemmefra. Dette foregår
indtil videre i ugeskift.
Også på trykkeriområdet er medarbejderne blevet
inddelt i to grupper, der udfører deres arbejde på stedet i et ugentligt skift. Her er hjemmearbejde ikke
en mulighed.
Desuden er der henvist omhyggeligt til hygiejne- og
adfærdsbestemmelser, der evt. tilpasses efter behov,
og passende anvisninger fra BzGA (det tyske center
for sundhedsuddannelse) er hængt op.

4. Prognose
Udviklingen på de enkelte forretningsområder i det
forløbne regnskabsår og de indsigter, der er opnået
herigennem, samt bekræftelsen vedrørende tilskudssikringen på drifts- og anlægsområdet for 2021, har
ført til en revision af budgettet for 2021. Dette er blevet nødvendigt, fordi den generelle udgiftsstigning

og en moderat aktivitetsforhøjelse oprindeligt nødvendiggjorde en forhøjelse af tilskuddet med ca. 4 %
for året. Da den faktiske tilskudsforøgelse for 2021 er
udeblevet, og tilskuddet for 2021 således forbliver på
forrige års niveau, måtte budgettet for 2021 revideres
og tilpasses igen. Dette er først og fremmest sket ved
at annullere den redaktionelle aktivitetsforhøjelse
med dertil hørende personale- og materielle udgifter, der var planlagt for 2021, samt en udskydelse af
genbesætningen af ledige stillinger. Også i relation
til den igangværende pandemi og de konsekvenser
for regnskabsåret 2021, der næppe kan forudsiges, er
tilpasninger blevet nødvendige.
Inden inddragelse af det godkendte tilskudsbeløb
planlægges nu et resultat for 2021 på -3.579 tusind
euro. Dette er afdækket med et tilsagn om et tilsvarende beløb fra bevillingsudvalget.
Grundlaget for det reviderede budget for 2021 og den
deri indeholdte udgifts- og indtægtsplanlægning er
antagelsen om, at det negative brancheforløb i
relation til oplagsudviklingen og den lavere
annonceomsætning som følge af pandemien vil fortsætte. Også i 2021 skal det
forsøges at opnå en lille fremgang i
annonceomsætningen, bl.a. ved hjælp af
specialprodukter og specialsider samt den
omtalte nye projektsektion i lørdagsudgaven.
Dette område er dog fortsat vanskeligt. Muligheder for at generere yderligere omsætning i kraft af
tværmedial annoncevirksomhed og native-advertising er til stede også for vores avis. I den forbindelse
må den videre udvikling af vores onlineportal i 2021
dog afventes.
Man må dog stille spørgsmålstegn ved, om denne
form for forøgelse af rækkevidden på kort og mellemlang sigt kan kompensere for tabene i det traditionelle segment for et mediehus af vores størrelse.
For vores mediehus er dette aspekt kun i begrænset
omfang medtaget i vores budgettering for 2021. Eftersom yderligere indikatorer, herunder f.eks. mulige prisforhøjelser ved råvarer og hjælpematerialer
(for så vidt der ikke foreligger leveringsaftaler med
faste priser), fastsatte lønforhøjelser ved personaleudgifterne og løbende investeringer allerede indgår i
budgettet, og vi ikke forventer nogen markante ændringer i omsætningen, der ikke kan kompenseres
for, anses budgetmålet for 2021, for så vidt angår den
regulære forretning, under de aktuelle betingelser
som realiserbart.
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Hvorvidt ovennævnte coronapandemi fortsat vil have
signifikant indflydelse på indtægtssituationen i selskabet i regnskabsåret 2021, afhænger af varigheden
og intensiteten i 2021 og er p.t. svært at forudsige.
På abonnementsområdet kan der i øjeblikket snarere
konstateres en voksende efterspørgsel.

Vi vil fortsat holde øje med ordresituationen på annonce- og trykkeriområdet og træffe foranstaltninger, hvis dette skulle blive muligt i denne særlige
situation.
Flensburg, 24. marts 2021

Jørgen Møllekær 		
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STATUS
2020

2019

AKTIVER:
A: Anlægsformue:
I. Immaterielle anlægsaktiver:
0,00

12.355,60

2. Immaterielle anlægsaktiver

1. Forudbetalinger

12.530,82

16.700,62

I. Immaterielle anlægsaktiver

12.530,82

29.056,22

153.404,36

162.096,36

II. Materielle anlægsaktiver:
1. Fast ejendom
2. Maskiner og maskinanlæg
3. Inventar, biler
4. Forudbetalinger

II. Materielle anlægsaktiver

2.382,55

3.185,55

24.200,10

32.615,62

0,00

0,00

179.987,01

197.897,53

III. Værdipapirer:
1. Andele Regiocast o.a.

19.361,38

19.361,38

2. Værdipapirer

11.306,54

11.306,54

30.667,92
223.185,75

30.667,92
257.621,67

131.862,36

149.318,80

III. Værdipapirer
A: Anlægsformue
B: Omsætningsformue:
I. Beholdning
1. Lagerbeholdning

II. Tilgodehavender:
1. Debitorer

90.215,72

213.117,02

2. Øvrige tilgodehavender

111.709,69

43.413,84

201.925,41

256.530,86

310.335,46
644.123,23

35.122,67
440.972,33

12.509,41

21.725,98

879.818,39

720.319,98

415.064,00
0,00
415.064,00

415.064,00
0,00
415.064,00

0,00

52,00

86.722,93
86.722,93

72.842,97
72.842,97

II. Tilgodehavender
III. Likvide midler og bankindestående
B: Omsætningsformue
C: Regnskabsafgrænsning
AKTIVER
PASSIVER:
A: Egenkapital:
Aktiekapital
Regnskabsresultat
A: Egenkapital
B: Indbetalinger til kapitalforhøjelse
C: Hensættelser:
Øvrige hensættelser
C: Hensættelser
D: Gæld:
1. Kreditinstitutter
2. Leverandørkredit
… deraf forfalder indenfor 1 år

b. vedr. sociale forpligtelser
c. deraf forfalder indenfor 1 år
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D: Gæld
E: Regnskabsafgrænsning
PASSIVER

19.562,25
116.954,34

126.186,68

3. Øvrige kreditorer
a. vedr. skat og afgifter

0,00
126.186,68
116.954,34
233.988,89
38.844,91

75.510,44
46.411,16

3.571,92

8.601,74

233.988,89

75.510,44

360.175,57

212.027,03

17.855,89

20.333,98

879.818,39

720.319,98

DRIFTSREGNSKAB
(med ny- og omklassificering grundet BilRUG fra 2016)

2020

I: Indtægter:
1. Omsætning
2. Ændring i færdigvarelageret
3. Andre indtægter
I: Indtægter

6.005.021,23
-6.578,99
17.153,39

II: Materialeforbrug:
a. Råstoffer, hjælpestoffer
b. Øvrige produktionsomkostninger
II: Materialeforbrug

-364.584,10
-442.731,30

III: Personaleomkostninger:
a. Lønninger
b. Sociale udgifter
III: Personaleudgifter

6.181.652,93
6.578,99
23.437,43
6.015.595,63

6.211.669,35
-396.172,25
-673.791,65

-807.315,40
-3.049.831,73
-630.315,55

IV: Afskrivninger; ejendom, maskiner og værdipapirer
V: Øvrige omkostninger
VI: Andet:
Udbytte af andele
Renteindtægter
Renteudgifter
Ekstraordinære indtægter
VI: Andet

2019

-1.069.963,90
-2.953.691,71
-592.253,98

-3.680.147,28

-3.545.945,69

-28.398,21

-28.639,81

-1.484.975,86

-1.554.081,80

0,00
0,00
-447,38
0,00

597,55
59,09
-49,08
0,00
-447,38

607,56

14.311,50

13.645,70

-14.311,50

-13.645,71

B: Årets overskud

0,00

0,00

VIII: Selskabsskat

0,00

0,00

0,00

0,00

A: Årets driftsresultat
VII: Skatter

C. REGNSKABSRESULTAT
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ANSKAFFELSES-/FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER
01.01.2020

tilgang

afgang

tilskud

31.12.2020

I. Immaterielle anlægsaktiver:
1. Imm. anlægsaktiver
2. Forudbetaling
i alt

61.027,70 €
12.355,60 €
73.383,30 €

13.133,86 €
0,00 €
13.133,86 €

0,00 €
12.355,60 €
12.355,60 €

13.128,76 €
0,00 €
13.128,76 €

61.032,80 €
0,00 €
61.032,80 €

II. Materielle anlægsaktiver:
1. Ejendom
2. Maskiner og anlæg

450.380,28 €
882.614,43 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

450.380,28 €
882.614,43 €

226.563,27 €
0,00 €
1.559.557,98 €

25.991,50 €
0,00 €
25.991,5 €

118,20 €
0,00 €
118,20 €

19560,51 €
0,00 €
19.560,51 €

232.876,06 €
0,00 €
1.565.870,77 €

19.361,38 €
34.057,86 €
53.419,24 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

19.361,38 €
34.057,86 €
53.419,24 €

1.686.360,52
€

39.125,36 €

12.473,80 €

3. Inventar og biler
4. Forudbetalinger
i alt
III. Værdipapirer:
1. Andele
2. Aktier / obligationer
i alt
ANLÆGSFORMUE I ALT

32.689,27 € 1.680.322,81€

19.837,08 €

REGNSKABS- OG VURDERINGSPRINCIPPER
Anvendt regnskabspraksis og udenlandsk valuta konvertering
De erhvervede immaterielle- og materielle anlægsaktiver værdisættes med den anskaffelsesværdi, der
er reduceret med det modtagne investeringstilskud,
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er blevet foretaget tidsproportionelt og efter den lineære metode. Afskrivningerne er beregnet
efter den lineære afskrivningsmetode efter respektive aktuelle levetider. Ved nyerhvervede aktiver er afskrivningerne beregnet fra anskaffelsestidspunktet.
Levetiderne for de mod betaling erhvervede immaterielle aktiver beløber sig til 5 år. For bygningen er
levetiden fastsat til 50 år. Drifts- og virksomhedsudstyr afskrives overvejende over et tidsrum på 3 – 8 år.
Tilgange af anlægsaktiver i regnskabsåret 2020 med
en anskaffelsessum på mellem EUR 250,00 og EUR
1.000,00 blev i henhold til § 6, stk. 2a, i den tyske
lov om beskatning af indkomst (EStG) placeret i en
samlepost. Pr. 31. december 2020 blev samleposten
afskrevet med en femtedel med en mindskelse af
overskuddet til følge. Tilgange af anlægsaktiver med
en værdi på under EUR 250,00 blev under tilsvarende
anvendelse af § 6, stk. 2, i EStG afskrevet fuldt ud.
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De finansielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsesværdi. Finansielle aktiver afskrives ved forventet permanent værdiforringelse i overensstemmelse

med § 253, stk 3 HGB til den lavere dagsværdi. Såfremt der i de efterfølgende år er årsager til, at værdiforringelsen ikke længere er gældende, kan dette
tilskrives i overensstemmelse med værdiens påskønnelse jf. § 253, stk 5 HGB.
Rå- og hjælpematerialer samt driftsmaterialer og
varer blev ansat til anskaffelsessum med tillæg af
omkostninger i forbindelse med erhvervelsen. Dette
opgøres ved individuel vurdering af den enkelte anskaffelse. For enkelte rå- og hjælpematerialer samt
driftsmaterialer er metoden for fast (bogført) værdi
anvendt. Der er i nødvendigt omfang foretaget nedskrivning til nettorealisationsværdi.
Tilgodehavender og øvrige omsætningsaktiver blev
fastsat til deres nominelle værdi. Der er taget højde
for identificerbare risici via afskrivninger i henhold
til § 253, stk. 4, HGB. Til dækning af den almindelige
kreditrisiko er der blevet hensat et samlet beløb til
tab på de ikke enkeltværdiregulerede tilgodehavender.
Alle øvrige aktiver blev værdiansat til nominel værdi
eller anskaffelsesværdi.
Hensættelserne er fastsat ud fra en rimelig kommerciel vurdering af det nødvendige afregningsbeløb.

AFSKRIVNINGER

BOGFØRT VÆRDI

01.01.2020

tilgang

afgang

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

44.327,08 €
0,00 €
44.327,08 €

4.174,90 €
0,00 €
4.174,90 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

48.501,98 €
0,00 €
48.501,98 €

12.530,82 €
0,00 €
12.530,82 €

16.700,62 €
12.355,60 €
29.056,22 €

288.283,92 €
879.428,88 €

8.692,00 €
803,00 €

0,00 €
0,00 €

296.975,92 €
880.231,88 €

153.404,36 €
2.382,55 €

162.096,36 €
3.185,55€

193.947,65€
0,00 €
1.361.660,45 €

14.728,31 €
0,00 €
24.223,31 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

208.675,96 €
0,00 €
1.385.883,76 €

24.200,10 €
0,00 €
179.987,01 €

32.615,62 €
0,00 €
197.897,53 €

0,00 €
22.751,32 €
22.751,32 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
22.751,32 €
22.751,32 €

19.361,38 €
11.306,54 €
30.667,92€

19.361,38 €
11.306,54 €
30.667,92 €

1.428.738,85 €

28.398,21 €

0,00 €

1.457.137,06€

223.185,75 €

257.621,67 €

Forpligtelser blev fastsat til nominelt værdi, svarende
til beløbet i forbindelse med indfrielsen.
Transaktioner i fremmed valuta er vurderet på tidspunktet for første bogføring med valutaspotgennemsnitskursen og fordringer eller gæld i fremmed valuta på balancedagen i henhold til angivelserne i §
256a, HGB.

gesellschaft, Flensburg, til risikoafdækning af kontokurantgæld i forbindelse med en (på skæringsdatoen
ikke benyttet) kontokurantkreditgrænse på samme
niveau.
Flensborg, 24. marts 2021

II. Andre oplysninger
Selskabet har modtaget tilskud til at opføre forlagsbygningen og anskaffelse af tekniske anlæg og
driftsmateriale. Over for tilskudsgiver har selskabet
forpligtet sig til at tilbagebetale tilskuddene, hvis
udgivelsen af avisen bliver indstillet. Som sikkerhed
for tilskudsgivers betingede krav på tilbagebetaling
er der til fordel for Byggestøttefonden blevet tinglyst en panteret i den faste ejendom Wittenberger
Weg 19 i Flensborg (1. prioritet i tingbogen) på EUR
1.022.583,77.
Dertil eksisterer et ejerpantebrev på EUR 150.000,00 i
grundbogen til fordel for Byggestøttefonden, København/Danmark, for at sikre de krav, der hidrører fra
”Projekt tagsanering”.
Derudover foreligger der en ejerpant (2. Stelle Grundbuch) på 200.000,00 euro over for Union-Bank Aktien-

Jørgen Møllekær

Thorsten Kjärsgaard
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REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
revisionspåtegning til Flensborg Avis AG

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Flensborg Avis
AG for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er ud
over de tyske handelsretlige bestemmelser også udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december
2015 om regnskab for, revision af og indhentning af
oplysninger fra foreninger og organisationer m.v.,
der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015
om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der
modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
tyske standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Flensborg Avis AG i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og
ledelsesberetningen
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Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december
2015. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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.
Desuden er ledelsen ansvarlig for at udarbejde ledelsesberetningen, der alt i alt formidler et rammende
billede af selskabets situation og stemmer overens
med årsregnskabet.

Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet og ledelsesberetningen
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 og standarderne for offentlig
revision, jf. bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december
2015, 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.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der
er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet
af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr.
1594 af 14. december 2015, 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 opnå-

et frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte
driften.
•

tager vi stilling til den samlede præsentation,
struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

•

vurderer vi overensstemmelsen mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet, ledelsesberetningens overholdelse af loven og det billede af
selskabets situation, som den formidler.

•

udfører vi revisionshandlinger vedrørende de
fremtidsrelaterede angivelser i ledelsesberetningen, som ledelsen har fremstillet. På grundlag
af tilstrækkeligt egnede revisionsbeviser konkluderer vi i den forbindelse især vedrørende
de betydelige antagelser, der ligger til grund for
de fremtidsrelaterede angivelser fra ledelsen, og
bedømmer, hvorvidt de fremtidsrelaterede angivelser er korrekt baseret på disse antagelser.
Vi afgiver ingen selvstændig revisionserklæring
vedrørende de fremtidsrelaterede angivelser
eller de underliggende antagelser. Der er en
betydelig, uundgåelig risiko for, at fremtidige
hændelser afviger væsentligt fra de fremtidsrelaterede angivelser.
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Sydslesvigudvalget.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse,
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse
med kravene i bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Sydslesvigudvalget.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN
LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar
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for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at gennemføre revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision. I vores revision
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger,
love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at
rapportere i den forbindelse.
Flensborg, den 24. marts 2021
Golz
Wirtschaftsprüfer

Marquardsen
Wirtschaftsprüfer
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