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Foreningen TV Midtjylland

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt tilskudsregnskabet for 1, januar 2018 - 31. december 2018 for For-

eningen TV Midtjylland.

Tilskudsregnskabet aflægges i overensstemmelse med retningslinjerne i driftstilskudsloven.

Det er vor opfattelse, at tilskudsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018

- 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler.

Tilskudsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Viborg, 8. marts 2019

Bestyrelsen

z
Sigga Møller

Formand

?"/ %ÅQo,.Tr---Fofed Pernille Freheriksen ul
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Foreningen TV Midtjylland

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Foreningen TV Midtjylland

Konklusion

Vi har revideret tilskudsregnskabet for Foreningen TV Midtjylland for tilskud modtaget under Kulturministeriets

ansøgningspulje Driftstilskud for ikkekommerciel lokal-tv, j. nr. 1RT20.20I7-0054 for perioden 2018.

Tilskudsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgØrelse nr. l7O! af 21. december 2010 om regn-

skab og revision m.v. af regnskaberfor modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (i detfølgende kaldet

"tilskudsgivers retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-

stemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af

bestemmelserne i bekendtgørelse nr.77Ot af 21. december 2010 om regnskab og revision m.v. af regnskaber

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriets område. Vores ansvar ifØlge disse standarder og krav er

nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskabet".

Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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 eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Fremhævelse af forhold i tilskudsregnskabet

Foreningen har i overensstemmelse med driftstilskudlovens vejledning om årsregnskaber for foreninger, der af-

lægger årsregnskab efter driftstilskudsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgØrelse.

Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

Endelig henleder vi opmærksomheden på, at tilskudsregnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers ret-

ningslinjer. Tilskudsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de

regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som f6lge heraf kan tilskudsregnskabet være

uegnet til andet formå1.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres

til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold

) oansk
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Foreningen TV Midtjylland

Den uafhængige revisors erklæring

Ledelsens ansvar for tilskudsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et tilskudsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.

udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-

terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et tilskudsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om tilskudsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres ioverensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt stan-

darderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1707 af 21. december 2010 om regnskab og revision m.v.

af regnskaber for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriets område, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, 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 økonomi-
ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af tilskudsregnskabet.

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

gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. I7O! af

21. december 2010 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-

riets område, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i tilskudsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-

når 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 fejlinforma-

tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladel-

ser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af tilskudsregnskabet for at kunne

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

a

a

a

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-

nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,

som vi identificerer under revisionen.
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Foreningen TV Midtjylland

Den uafhængige revisors erklæring

Erklæring i henhold til anden lovgivning og6vrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af akti-

viteterne, der er omfattet af tilskudsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer

og processer, der u nderstøtter sparsom melighed.

I tilknytning til vores revision af tilskudsregnskabet er det vores ansvar at gennemfpre juridisk-kritisk revision

og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-

fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med h6j grad af sikkerhed for de udvalgte emner,

om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de rele-

vante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores revision af sparsommelig-

hedsaspektet vurderer vi med høj grad afsikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner

understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af
tilskudsregnska bet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-
ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse

Udtalelse om ledelsesberetningen

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om tilskudsregnskabet omfatter ikke ledel-

sesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af tilskudsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med tilskudsregnskabet eller vores vi-

den 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
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af

driftstilskud fra Kulturministeriets område.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med til-
skudsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om

regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriets område. Vi har ikke

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Foreningen TV Midtjylland

Den uafhængige revisors erklæring

Hadsten, 8. marts 2019

Dansk Revision Hadsten

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 3 1778530

l. Jensen

Registreret revisor

mne29432
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Foreningen TV Midtjylland

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er produktion af tv-programmer

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets drift har været tilfredsstillende og stort set indenfor budget. Forventningerne til det kommende år er at
kunne fortsætte dette. Foreningen har ingen forpligtelser/øvrige forhold af betydning, som ikke direkte fremgår

af årsregnskabet. Årets aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de

målsætninger, der er opstillet for foreningen, herunder målsætning/programplaner opstillet i ansøgning til TV-

tilladelse i MUX 1. Der forventes ingen ændringer i aktivitetsniveauet næste år.

8
<f>GG:{å:;,!,"" INDEPENDENT MEMBER



Foreningen TV Midtjylland

Resultatopgørelse

Regnskab

2018

DKK

Budget
Ej revideret

2018

DKK

Regnskab

20L7

DKK

Driftstilskud

Tilskud ialt

Sendesamvirket

Leasing af AV Udstyr

Produktion/Småteknik

Vareforbrug ialt

Dækningsbidrag

LØn

ATP-bidrag

Kørselsgodtgørelse

AUB, AES og barsel.dk

Personaleomkostni nger

Kursus m.v.

Personaleomkostninger i alt

Markedsføring

Salgsfremmende omkostninger i alt

Husleje

Rengøring

lokaleomkostninger i alt

Kontorartikler

Revisorhonorar

lnternet, domænehosting m.v.

Forsikringer

Administrationsomkostninger i alt

Renter SKAT

Gebyrer m.v.

Renter, Kreditorer

Finansieringsomkostninger i alt

Årets Resultat

797.623 696.876

797.623 740.000

205.481

36.s40

2s.883

696.876

206.788

33.49s

34.323

267.904 220.000

529.7t9 520.000

274.606

422.270

378.300

L.430

7.342

645

1.828

1.000

452.750

2.Ost

7.392

1.683

3.457

1.800

469.133 450.000

2.973

390.545

6.979

2.973

23.250

0

0 6.979

12.000

40

23.250

0

28.625

1.156

4.889

24.OO0 L2.O40

440

6.250

694

4.822

34.670 45.000 L2.206

L22

130

13

tt
100

98

209 0 265

235

\oå$,!,.,.
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Foreningen TV Midtjylland

Balance

2018

DKK

2017

DKK

Aktiver pr. 31. december 2018

Depositum

Finansielle anlægsaktiver i alt

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver ialt

47.500 2s.000

47.s00 25.000

2.000 L.250

2.000 1.250

35.257 20.357

49.500 21.607

84.757 46.607

{å$,!,." 10 INDEPENDENT MEMEER
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Foreningen TV Midtjylland

Balance

2018

DKK

20t7

DKK

Passiver pr. 31. december 2018

Egenkapital, primo

Årets overførte resultat

Egenkapital i alt

Lån fra lokal erhvervsvirksomhed

Skattekonto

Afsat revisorhonorar

Skyldig A-skat

Skyldig AM-Bidrag

Skyldig ATP

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser-i alt

Passiver i alt

1 Eventualforpligtelser

2 Kontraktlige forpligtelser

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

235

-515

0

23s

-280 235

40.000

0

15.000

23.856

5.392

789

1s.000

29

6.250

19.870

4.474

749

8s.037 46,372

85.037 46.372

84.757 46.607

(oå:;,x,." 71 INDEPENDENT MEMBER
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Foreningen TV Midtjylland

Noter
2018

DKK

1 Eventualforpligtelser

lngen

2 Kontraktlige forpligtelser

Foreningen har indgået en leasingaftale for følgende beløb:

Restløbetid i 13 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på TDKK 3, i alt TDKK 39.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

lngen
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Foreningen TV Midtjylland

Anvendt regnska bspra ksis

Generelt

Tilskudsregnskabet er udarbejdet for at vise anvendelsen af tilskuddet fra Kulturministeriet af Foreningen TV

Midtjylland.

Tilskudsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i driftstilskudsloven

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og

aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå forenin-
gen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-
pligtelser samt tilbageførsler som føl$e af ændrede regnskabsmæssige sk6n af belØb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgØrelsen.

Resultatopgørelsen

Driftstilskud

Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, Iokaler mv

Persona leomkostninger

Personaleomkostninger omfatter l6n og gage samt sociale omkostninger mv. til foreningens personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger
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Foreningen TV Midtjylland

Anvendt regnskabspra ksis

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke skattepligtig.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

[ikvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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