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Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for TVMarineret v/Henrik Jelstrup.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, som er præciseret i afsnittet om anvendt
regnskabspraksis samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet. Jeg ariser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter
min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler .
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og
der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

København NV, den 22. oktober 2020

Henrik Jelstrup

aus Poulsen~

~~;r~~~

Gif~L/4,

Elisabetta Saui
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Henrik Jelstrup
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TVMarineret for regnskabsåret min - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold
til vedtægterne, som er præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for TVMarineret for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser om god regnskabsskik, som er præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, samt
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
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
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender
er i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik, som er præciseret i
afsnittet om anvendt regnskabspraksis, samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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. 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.
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:
·

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, og 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.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetning.
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 om den på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til vedtægterne, som er præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt bekendtgørelse
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ..
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne, som er præciseret i
afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet .. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
Overtrædelse af bogføringslovgivningen
Foreningen har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og
udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til foreningens art og omfang.
Foreningen kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivningen.

København, den 22. oktober 2020

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

statsautoriseret revisor
mne30220
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Foreningsoplysninger

Foreningen

TVMarineret
Refsnæsgade 55 1 th
2450 København NV

Bestyrelse

Telefon:

36902107

Hjemmeside:

TVMarineret.dk

CVR-nr.:

32 17 85 61

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Henrik Jelstrup
Henning Friman
Claus Poulsen
Gry Lindqvist
Elisabetta Saui

Revisor

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Foreningens hovedaktiviteter omfatter drift af tv-station.
Den økonomiske udvikling i regnskabsåret
Årets resultat på -261 kr. er tilfredsstillende og som følge af den øgede aktivitet i regnskabsåret bedre
end forventet. Foreningens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 37.786 kr.
Her i 2019 har der efter en del opgraderinger i studiet, bl.a. 4k videomikser, anskaffelser af yderlige-re
4k kameraer og forbedret lydsystem, endelig kommet et godt flow og dermed højere kvalitet i
udsendelserne. Det har bl.a. vist sig på 4k videomiksersystemet. Det blev til
Black Magic´s television 4k Switcher og den har vist sig at være en god investering. Optagelserne er nu
fuldbyrdet i 4k.
På lydsiden har der dog været problemer. I lang tid fungerede det ikke med alle 3 devices på motusystemet. Kun det ene virkede kontinuerligt. Indimellem virkede det hele. Altså det var ikke opti-malt.
Kort sagt var det ustabilt og blev derfor efter over 6 mdr måneder udskiftet med Antelope Orion 32+
Gen 3. Det har vist sig at fungere rigtigt godt. Så efter det blev installeret har vi endelig kunne
koncentrere os om at lave udsendelser af teknisk højkvalitet. Vi har således brugt resten af 2019 til at
udvikle workflowet på dette system.
Det tegner rigtigt lovende.
Vi har erhvervet os en kæmpe 4k skærm til grafik, tekst og video osv. Det kører over den gamle Atem
videomikser og fungerer godt i optagerummet som delvis baggrund. Signalet er også con-nected til
videomikseren så direkte grafik er muligt i broadcastet.
Der har gennem lang tid blevet arbejdet på en streamingserver til egen hosting. Vi har hele tiden kunne
streame ved brug af eksterne tjenester men at udvikle en egen streamingserver har vist sig udpræget
vanskeligt. Det er nok derfor de sjældent er at finde derude og at de etablerede tjenester tjener penge
på dem.
Vi har en server-computer til formålet men efter lang tid med et Linux baseret system og utallige tests
viste det sig at det var ikke løsningen.
Men, i slutningen af 2019 fik vi så et gennembrud på et windowsbaseret system, en kombination af ngix
og mistserversystemet. Hele denne proces har krævet umådeligt meget research og læring for at få
teknisk knowhow nok til at få det op at køre. Kort sagt nærmest ækvivalent til en specialiseret
uddannelse kan man vist roligt sige det er. Hele tingen er meget kompleks og det er svært at samle info
samt at man selv skal udvikle dele af streamings host delen.
Systemet er således nu etableret og kører nu hvilket vi er rigtigt stolte af.
Vores 1000mbit erhvervsforbindelse er stabil og sikrer at Video on Demand og streaming kører upåklageligt.
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Ledelsesberetning

Vi rekvirerede en Volvo V70 i 2018 og det har vist sig at hjælpe helt uovertruffent godt i forb. med
ærinder og flow i forb. med optagelser, både i studiet og on location. Vi kan kort sagt langt mere. Der
har dog været værkstedsbesøg og den sluger meget benzin så den er forholdsvis dyr i drift. Men
fordelene ved den er alligevel udpræget gode. Der er plads til godt med udstyr og passagerer i den. Så vi
vil fortsat have den.
TVMarineret søgte i kulturstyrelsen i løbet af 2019 sendetilladelse og driftstilskud i forb. med udbud fra
2020 og frem til 2025 og fik tilladelsen. Vi kan nu se fremad og konsolidere yderligere.
Der efterlyses flere frivillige og praktikker men det er ikke noget nyt. Frivillige kommer og går hvilket er
normalt. Arbejdsindsatserne hos nye frivillige er også svingende og ligeledes er dette set før. Der
forsøges uanset at efterlyse flere frivillige. Enhver ny frivillig er velkommen.
Der er styr på reklamering og opdatering af udsendelserne på både hjemmeside, server, Youtube,
Vimeo og Facebook. Facebook siden har stadig over 2000 følgere hvilket er en god ting. Youtube
kanalen er ved at nærme sig 800 følgere. Med ny streamings server har vi nu et nyt værktøj og det
bliver spændene at se hvorledes det forløber.
Udsendelserne vi producerer svarer til kriterierne udstukket fra Kulturstyrelsen samt flugter vores
fortsæt og formål da alle er bevidste om netop dette. Vi har dog fået ændret fokus for 2020 til at sende
mere kultur og musik hvilket er vores kerneområder.
Vi har i 2019 sendt i alt 625 timers nyudsendelse samt genudsendelser på Kanal Hovedstaden playout.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TVMarineret er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og god
regnskabsskik.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætningen består af tilskud samt øvrige indtægter, der indregnes i resultatopgørelsen i dét år, som
bevillingen vedrører. Ikke-udnyttede tilskud, som er godkendt til overførsel til efterfølgende år,
periodiseres og præsenteres som gæld. Båndmidler (UBOD) indregnes ved modtagelse i banken.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til drift, etablering, udstyr og administration.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger.
Skatter
Foreningen er ikke skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes skatter i resultatopgørelsen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver anskaffet i regnskabsåret indregnes i resultatopgørelsen.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris og består af tilgodehavende depositum.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
1

2

2019

2018

Omsætning

920.469

813.792

Bruttofortjeneste

920.469

813.792

Omkostninger

-920.690

-829.279

-221

-15.487

0

6.200

-221

-9.287

-40

-9

-261

-9.296

Resultat af primær drift
3

Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster

4

Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

Andre tilgodehavender

48.047

48.047

Finansielle anlægsaktiver i alt

48.047

48.047

Anlægsaktiver i alt

48.047

48.047

Periodeafgrænsningsposter

9.787

0

Tilgodehavender i alt

9.787

0

Omsætningsaktiver i alt

9.787

0

57.834

48.047

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

Egenkapital

37.786

38.047

Egenkapital i alt

37.786

38.047

Gæld til pengeinstitutter
Anden gæld

48
20.000

0
10.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

20.048

10.000

Gældsforpligtelser i alt

20.048

10.000

Passiver i alt

57.834

48.047

Egenkapital
5

Gældsforpligtelser
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Noter

1.

797.623
6.000
10.169

920.469

813.792

10.431
139.228
33.716

0
0
0

119.540
168.750
428.519
20.000
0
506

0
0
0
18.250
811.029
0

920.690

829.279

0

6.200

0

6.200

40

9

40

9

Andre driftsindtægter
Udlån af studie og materiale

4.

815.590
0
104.879

Omkostninger
Administration
Leje, vand, varme og el
Netforbindelse og streaming
Omkostninger til transport inkl. brændstof, parkering,
småanskaffelser, forsikring, reparationer
Sendeomkostninger og drift
TV-Studie, vedligeholdelse, småanskaffelser mv.
Regnskabsmæssig assistance
Driftsomkostninger
Diverse omkostninger

3.

2018

Omsætning
Tilskud, Kulturstyrelsen
Private donationer
Båndmidler

2.

2019

Finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter
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Noter

5.

31/12 2019

31/12 2018

38.047

47.343

-261

-9.296

37.786

38.047

Egenkapital
Saldo 1. januar 2019
Årets resultat
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