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TV  Fritid

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  for  TV  Fritid.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.20  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.20  - 31.12.20.

Ledelsesberetningen  indeholder  eff.er vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Aalborg,  den  1EI. juni  2021

Bestyrelsen

Peter  H Madsen

Formand
Soffi  Marie-Amy  Pank

Mikkelsen

Søren  B Jensen

Kasserer
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TV  Fritid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i TV  Fritid

REVISIONSPÅTEGNING  PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi  har  revideret  årstegnskabet  for TV  Fritid  for regnskabsåret  01.01.20  - 31."12.20,  dey

omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregn-

skabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilhng  pr. 3L12.20  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  0'L.01.20  - 31.12.20  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  intemationale  standarder  om  revision

og de  yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danrnark,  samt  standarderne  for  offentlig  revision,

idet  revisionen  udføres  på  gahndlag  af  besternrnelserne  i  Drifttilskudsloven  samt

driftstilskudsbekendtgørelen.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og krav  er nærmere

beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  aj' årsregnskabet".

Vi  er uafheengige  af foreningen  i overenssternmelse  med  internationale  etiske  regler  for  revi-

sorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark,  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.

Fremhævelse  af  forhold  i regnskabet

Vi  henledey  opmaerksornheden  på  note  7 i årsregnskabet,  sarnt  omtale  i anvendt  regnskabs-

praksis,  hvori  ledelsen  har udøvet  eget  skøn  over  specifikationer  af administrations-

omkostninger.  Vi  er enige  med  ledelsen  i den  regnskabsmæssige  specifikation  af admini-

strationsomkostningerne.  Vores  konklusion  er derfor  ikke  modificeret  vedrørende  dette

forhold.

G«:lEnHOLm
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TV  Fritid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  bfflede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  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  ener  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,  indstffle  driften  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  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  ener  fejl,  og  at  afgive  en revi-

sionspåtegning  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 overensstemrnelse  med  internationale

standarder  om  revision  og  de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark,  samt  standarderne

for  offentlig  revision,  jf.  Drifttilskudsloven  samt  driftstilskudsbekendtgøre1en,  altid  vil

afdække  væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  {ølge  af

besvigelser  eller  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på  de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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,  samt  standarderne  for  offentlig

revision,  jf. Drifttilskudsloven  samt  driftstilskudsbekendtgørelen,  foretager  vi  faglige  vur-

deringer  og  opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at  danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  veesentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sarnrnensværgelser,  dokurnentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af den  inteme  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omsteendighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stining til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af  ledelsen,  er passende,

CIEIEnHClLm
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TV  Fritid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

samt  om  de regnskabsmaessige  skøn  og tilknyi,tede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

@ Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsaette  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er

en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegnjng  gøre  opmærksom  på  oplysnin-

ger  herom  i årsregnskabet  ener,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  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,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  bfflede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmeessige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intem  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  1edelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  1edelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  lede1sesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at  læse  ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er vaesentligl;  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller på anden  måde  synes  at

indeholde  vaesentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

sternrnelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overenssternmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

G € l«:nHOLm
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TV  Fritid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

UDT  ALELSE  OM  JURIDISK-KRITISK  REVISION  OG  FORV  ALTNINGSREVISION

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

overensstemmelse  med  meddelte  bevillinger,  love  og andre  forskrifter  sarnt  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 virksomheder,  der er

omfattet  af årsregnskabet.  Ledelsen  har  i den  forbindelse  ansvar  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  juridisk-

kritisk  revision  og  forva1tningsrevision  af udvalgte  emner  i  overensstemrnelse  med

standarderne  for offentlig  revision.  I vores  juridisk-kritiske  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  meddelte  relevante  besternmelser  i bevil-

linger,  love og andre  forskrifi.er  samt  indgåede  aftaler  og  sædvanlig  praksis.  I vores

forvaltningsrevision  vurderer  vi med  høj grad  af sikkerhed,  om de undersøgf;e  systemer,

processer  eller  dispositioner  understøtter  skyldige  økonomiske  hensyn  ved  forvaltningen  af

de midler  og driften  af de virksomheder,  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  veesentlige  kritiske  bemeerkninger  at rapportere  i den  forbindelse.

Aalborg,  den  18.  juni  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerse1skab

CVR-nr.  32 89 54 68

Peter  Thor  Kellrner

Statsaut.  revisor

GEl«:nHOLm
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TV  Fritid

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  vaesentligste  aktvitet  er at producere  og udsende  ikke-komrnercielt  tv i region

Nord.

Usædvanlige  forhold

Årsrapporten  indeholder  ikke  budgettal  for  2020, idet  der  ikke  foreligger  et ledelsesgodkendt

budget.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.20  - 31.12.20  udviser  et resultat  på DKK  -21.425  mod  DKK

-850  for tiden  01.01.19  - 31.12.19.  Balancen  viser  en egenkapital  på DKK  -20.931.

2020 har i væsentlig  grad  været  præget  af corona-restriktioner  og de  deraf  følgende

manglende  muligheder  for at optage  og producere  nye  programmer.  TV  Fritid  har  således

gjort  brug  af den dispensation  Folketinget  gav ifht. kravet  om  det ugentlige  antal

førstegangsudsendte  produktioner.  Årets aktiviteter  har  således  været  mindre  end  tidligere

år og mindre  end forventet  ved årets  start.  Men  der er løbende  blevet  produceret  nye

udsendelser  som det lod sig gøre i en nedlukket  region.  Når det ikke  lod sig gøre  at

producere  nyt  blev  ældre udsendelser  genudsendt  således  at der altid  blev  udsendt  10

ugentlige  timer  fra  TV  Fritid  i Kanal  Nord.

Der har ikke  været  nogen  væsentlig  udvikling  i de økonorniske  forhold  gennem  2020 iflait.

budget  for 2020.

TV  Fritid  har  i foråret  2021 valgt  ny  bestyrelse,  hvorledes  regnskabet  for 2020  er udarbejdet

af den  nye  bestyrelse  i samarbejde  med  medlemmer  af den  afgående  bestyrelse.  Radio-  og

TV-Naevnets  påtale  til  TV Fritid  i decernber  2019 ifht.  godkendelse  af regnskab  2018 og

Nævnets  godkendelse  i december  2020 af regnskabet  2019  med  krav  om at tage  Nævnets

afgørelse  fra  decernber  2019  til  efterretning,  således  at det  kommer  til  udtryk  i regnskab  2020

er hermed  taget  til  efterretning.

Bestyrelsens forventninger  til det kommende  år er at producere  det ugentlige  antal

førstegangsudsendte  timer  jf.  programtffladelsen,  når  corona-restriktionerne  ophæves.

Bestyrelsen  forventer  i løbet  af 2021 at kunne  indkøbe  det  fornødne  udstyr,  således  at det

ikke  laengere  vil  veere nødvendigt  at  leje  udstyr  og studiefaciliteter  med  mere.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtaffiet  betydningsfulde  hændelser.

[3E1EnHOLm
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TV  Fritid

Note

2 Tilskud

3 Sendesamvirket

Bruttofortjeneste  1

4 Persona1eomkostninger

5 Salgsomkostninger

6 Lokaleomkostninger

7 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

8 Finansiene  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

(3«:IEnHOLm

Resultatopgørelse

2020

DKK

2019

DKK

775.942

-211.777

564.165

- 328.800

-27.000

-60.000

-168.230

- 584.030

-19.865

-1.560

-1.560

-21.425

805.000

-294.450

510.550

o

o

o

-511.400

- 511.400

- 850

o

o

-850

-21.425

-21.425

-850

-850

IO



TV  Fritid

AKTIVER

Note

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

9 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

[3EIEnH0Lm

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

o

o

5.807

5.807

5.807

30

30

464

494

494

-20.931

-20.931

26.738

26.738

26.738

5.807

494

494

o

o

o

494

1l



TV  Fritid

Noter

1.  Usædvanlige  forhold

Årsrapporten  indeholder  ikke  budgettal  for  2020,  idet  der  ikke  foreligger  et ledelsesgodkendt

budget.

2020

DKK

2019

DKK

2.  Tilskud

Tilskud

Tilbagebetalingskrav  fra  2019

786.680

-10.738

805.000

o

I alt 77Ei.942 805.000

3.  Sendesamvirket

Sendesamvirket  Kanal  Nord 211.777 294.450

4.  Personaleomkostninger

Honorar

Andre  personaleornkostninger

I alt

324.800

4.000

328.800 o

5.  Salgsomkostninger

Rejser 27.000 o

€ EIEnHOLm
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TV  Fritid

6.  Lokaleomkostninger

Husleje

7.  Administrationsomkostninger

Grafik  og  web

Redigering

Telefon  og  internet

Leje  af  Udstyr

Forsikringer

Revisorhonorar,  regulering  fra  sidste  år

Revisorhonorar

Leje  af  drifl.smidler

I alt

8.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

9.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Afsat  til  revisor

Øvrige  skyldige  ornkostninger

r alt

[3EIEnH0Lrn

Noter

2020

DKK

2019

DKK

60.000 o

6.230

20.000

16.000

90.000

IO.OOO

16.000

IO.OOO

o

168.230

o

o

o

o

o

o

IO.OOO

501.400

Eill  .400

1.560 o

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

16.000

10.738

26.738 o
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TV  Fritid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagi,  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A  med  tilvalg  af bestemmelser  fra  en højere  regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uaendret  i forhold  til  foregående  år.

Der  er i regnskabsåret  foretaget  en specifikation  af administrationsomkostninger  fordelt  på

forskellige  omkostningstyper.  Sarnmen1igningstallene  er ikke  tilpasset.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

vaerdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligl.elser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og aki.ivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det er  sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligf..  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligi.elser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og risici,  der  fremkomrner  inden

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

TILSKUD

Tilskud  indregnes,  når  der  er rimelig  sikkerhed  for, at tilskudsbetingelserne  er opfyldt,  og at

tilskuddet  vil  blive  modtaget.

Tilskud  til  daekning  af afholdte  ornkostninger  indregnes  forholdsmæssigt  i resultatopgørelsen

over  den  periode,  hvori  de tilskudsberetf.igede  omkostninger  omkostningsføres.  Tilskuddene

indregnes  under  andre  driftsindtægter.

GEl«:r?HOLm
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Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  fra  salg  af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risikoovergang

til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret,  og når  salgsbeløbet  kan  opgøres

pålideligt;  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles  til dagsværdi  og opgøres  ekskl.

moms  og afgifter  opkrævet  på  vegne  af tredjemand  samt  med  fradrag  af rabatter.

Vareforbnig

Vareforbrug  omfatter  årets  vareforbrug  målt  til  kostpris  med  tmæg  af eventuene  forskydnin-

ger i lagerbeholdningen,  herunder  nedskrivninger  i det  ornfang,  de ikke  overstiger  normale

nedskrivninger.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og tab  på  debitorer  i det  ornfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger  ornfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og renteomkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et selvstændigf;  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregn-

skabet,  idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenterne/kapita1ejeme  og komplemen-

taren/kommanditisterne  og  komplementaren.
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Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  irnødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab  opgøres  på  grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en  objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er værdiforringet.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på  bankkonti  sarnt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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