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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2019 - 31. december 2019 for
TV København.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2019 - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse
________________________
Claus Sørensen
Formand

________________________
Benny Haugshøj

________________________
Stig Ekman

Penneo dokumentnøgle: 3Q46Z-UFGMO-386TD-U84J2-FQWV6-1C1E6

København, den 3. april 2020
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i TV København
Vi har revideret årsregnskabet for TV København for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
aflægges efter foreningens vedtægter og regler om god regnskabsskik.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af foreningen 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
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regler om god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 foreningen, 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
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformation 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regler om god
regnskabsskik.
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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 foreningens 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 foreningens
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 foreningen 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til regler om god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med regler om god regnskabsskik. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kalundborg, den 3. april 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Søndergaard Jensen
Statsautoriseret revisor

Peter Westergaard
Registreret revisor
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LEDELSESBERETNING
Foreningens væsentligste aktiviteter
Tv-stationens formål er at drive lokal-tv i Region Hovedstaden.
Foreningen skal foregå efter de regler, som Kulturministeriet opstiller for ikke-kommercielle lokal-tv
stationer.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Tv-stationen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i
regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Som følge af sendetilladelsen ikke er forlænget, vil det medføre en væsentlig faldende indtjening.
Foreningens ledelse vurderer dog, at have den nødvendige likviditet til at modstå en krise over flere
måneder. Foreningens ledelse forventer at kunne tilpasse aktivitetsniveauet og vurderer derfor, at der
ikke vil opstå problemer med forsat drift. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet andre
begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.
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Årets udvikling og resultat anses ikke for tilfredsstillende.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

Indtægter
..............................................................................................................................................
1
1.083.130
1.339.109
Produktionsomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-989.555
-878.245
Andre
..............................................................................................................................................
eksterne omkostninger
3
-113.253
-129.433

Resultat
..............................................................................................................................................
før finansielle poster
-19.678
331.431

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
11
14
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-1.190
-1.212

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-20.857
330.233

Anvendt
..............................................................................................................................................
af tidligere års overskud
-20.857
330.233

I..............................................................................................................................................
ALT
-20.857
330.233
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Deposita
..............................................................................................................................................
11.564
0
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
11.564
0

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
11.564
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
4
24.000
24.000
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
5
417.541
356.029
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
441.541
380.029

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
762
1.998

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
442.303
382.027

PASSIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.
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AKTIVER
..............................................................................................................................................
453.867
382.027

Overført
..............................................................................................................................................
overskud
339.770
360.627

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6
339.770
360.627

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
7
54.225
21.400
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
8
59.872
0
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
114.097
21.400

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
114.097
21.400

PASSIVER
..............................................................................................................................................
453.867
382.027
Eventualposter mv.
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Indtægter
1
Tilskud
..............................................................................................................................................
fra kulturstyrelsen
815.589
797.622
Kabelvederlag
..............................................................................................................................................
267.541
481.487
Diverse
..............................................................................................................................................
indtægter
0
60.000
1.083.130

1.339.109

Produktionsomkostninger
2
Sendesamvirket
..............................................................................................................................................
168.750
292.500
TV-produktion
..............................................................................................................................................
816.886
581.868
KODA
..............................................................................................................................................
(musik)
3.919
3.877
878.245
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989.555

Andre eksterne omkostninger
3
Lokaleomkostninger
..............................................................................................................................................
23.800
15.600
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
88.527
113.833
El
..............................................................................................................................................
926
0
113.253

129.433

Tilgodehavender
4
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
24.000
24.000
24.000

24.000

Andre tilgodehavender
5
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
kabelvederlag
417.541
347.745
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
Mediehuset
0
8.284
417.541

356.029

Egenkapital

6
2018 kr.

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
360.627
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-20.857

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
339.770
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Note

Leverandører af varer og tjenesteydelser
7
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
28.225
0
Skyldig
..............................................................................................................................................
revisorhonorar
26.000
21.400
54.225

21.400

Anden gæld
8
Andre
..............................................................................................................................................
skyldige omkostninger
59.872
0
0

Eventualposter mv.
Foreningen har i forbindelse med modtagelse af kabelvederlag afgivet erklæringer vedrørende
tilbagebetalinger af vederlag såfremt der sker ændringer i fordelingsnøgler mv. Det forventes
ikke, at dette giver anledning til reguleringer i de modtagne indtægter.
Foreningen har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på TDKK 56. Lejemålet kan
opsiges med 3 måneders varsel.

9

Penneo dokumentnøgle: 3Q46Z-UFGMO-386TD-U84J2-FQWV6-1C1E6

59.872
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for TV København for 2019 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og
god regnskabsskik.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud indtægtsføres i det år de vedrører, og hvor de kan opgøres pålideligt.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af programmer.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger.
Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de
enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.
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