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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TVMarineret for regnskabsåret l. januar - 31. december 2021, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i
henhold

til

vedtægterne, som

bekendtgørelse

om

er

økonomiske

præciseret

i

afsnittet om

anvendt

regnskabspraksis samt

og administrative forhold for modtagere

af driftstilskud fra

Kulturministeret.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for TVMarineret for regnskabsåret l. januar - 31. december
2021 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 Kulturministreret.
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 revisions påtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants'
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd {IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Code. 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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Udtalelse om l:edeJsesberúninc
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Foreningens hovedaktiviteter omfatter drift af tv-station.
Den økonomiske udvikling i regnskabsåret
Årets resultat på -12.422 kr. er utilfredsstillende. Foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en
egenkapital på 42.667 kr.
Vi er nu på femte år (2021) på Kanal Hovedstaden og Covid 19 har ind i mellem stadig præget noget af
produktionen. Den forholdsvis langsomme genåbning har gjort at vi stille og roligt har kunne komme
tilbage til en vis form for normal tilstand. Der er dog stadig begrænsninger og flere af os har været
smittet med covid 19, endda flere gange, hvilket ikke har været spor sjovt. Dette har gjort at det har
været ekstra hårdt.
Vi har dog haft flere ude i byen optagelser end i 2020 hvilket er mere normalt. Vi har formået at
bibeholde at lave nyudsendelser hver uge selvom der stadig har været udfordringer.
Vi har til stadighed tekniske projekter og tiltag i studiet.
Vores 4k capture system er efter en del start vanskeligheder endelig færdigbygget. Vi kan nu
efterredigere alle kameraer efter en liveoptagelse i studiet. Der er nu en videomikser og 2 capture
computere med hver deres Vmix software således at de, via en videohub og et sync program, samkøres.
I stedet for at lagre optagelserne på de forskellige kameraer bliver de nu optaget direkte på de 2
computere. En stor lettelser for efterredigeringen.
Af andre tiltag kan nævnes. Der er anskaffet flere ting til såsom forstærkere, et bedre flygel, et ekstra
sæt monitorer til kontrolrummet samt små miksere mv. således at vi kan servicere musikere bedre når
de ankommer til en studie optagelse. Vores største force er uomtvisteligt at optage musik og derfor vil
vi på sigt gerne anskaffe udstyr så musikeres performance kommer til at lyde endnu bedre.
Vores streamingserver med egen hosting kører stadig 24/7. Ligeledes det samme med vores Web server
med VOD, vores egen hjemmeside, server, youtube og facebook. Det skal dog til stadighed monitores,
serviceres og opdateres men sådan er det med de fleste systemer. Vi har bla. anskaffet en webswtich så
vores interne og eksterne netværk kører med flere enheder. Vi kan fjernstyre computerne i studiet.
Vores udsendelser svarer fortsat til kriterierne udstukket fra Kulturstyrelsen samt flugter vores fortsæt
og formål.
Der efterlyses til stadighed frivillige. Der har været nogle nye folk

perioder men dedikerede

kontinuerlige frivillige er det svært med.
Vi har stadig transportudgifter. Den gamle Volvo V70 stationcar blev skrottet og vi har således anskaffet
en anden V70. Dens stationcar format passer rigtig godt til transport af kameraer og andet udstyr. Det
er godt at kunne komme rundt.
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Ledelsesberetning

TVMarinerets sendetilladelse og driftstilskud sikrer at vi kan konsolidere os og vi vil bestræbe os på
fortsat at gøre dette.
Tiltag for næste år vil fortsat blive at foretage forbedringer i studiet samt udstyr til ude

byen

optagelser.
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.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger.
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

2021

2020

Omsætning

979.696

933.982

Bruttofortjeneste

979.696

933.982

Lønninger

-193.000
-798.809

-162.500
-754.177

-12.113

17.305

-309

-1

-12.422

17.304

Note

1

2
3

Omkostninger
Resultat før finansielle poster

4

Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Balance 31. december

Aktiver

2021

2020

Andre tilgodehavender

68.185

66.923

Finansielle anlægsaktiver i alt

68.185

66.923

Anlægsaktiver i alt

68.185

66.923

Periodeafgrænsningsposter

14.881

Tilgodehavender i alt

14.881

o
o

Likvide beholdninger

o

20.475

Omsætningsaktiver i alt

14.881

20.475

Aktiver i alt

83.066

87.398

Note
Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december

Passiver

2021

2020

Egenkapital

42.667

55.090

Egenkapital i alt

42.667

55.090

Note
Egenkapital

5

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter

468

o

o

Anden gæld

39.931

2.438
29.870

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

40.399

32.308

Gældsforpligtelser i alt

40.399

32.308

Passiver i alt

83.066

87.398

Leverandører af varer og tjenesteydelser

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Eventualposter
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Noter

l.

2021

2020

Tilskud, Kulturstyrelsen

810.495

776.092

Båndmidler

116.201

125.533

53.000

32.357

979.696

933.982

193.000

162.500

193.000

162.500

146.499

131.133

Netforbindelse og streaming

17.204

30.424

Omkostninger til transport inkl. brændstof, parkering,
småanskaffelser, forsikring, reparationer

57.226

43.921

Sendeomkostninger og drift

175.340

180.885

TV-Studie, vedligeholdelse, småanskaffelser mv.

341.790

332.396

Revision og regnskabsmæssig assistance

31.750

33.625

Køb af Volvo V70

29.000

o

o

1.793

798.809

754.177

309

1

309

1

Omsætning

Anden omsætning

2.

Lønninger
Honorar Henrik

3.

Omkostninger
Leje, vand, varme og el

Diverse omkostninger

4.

Finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

TVMarineret ·Årsrapportfor 2021

12

G,edmark

Noter

5.

31/12 2020

55.089

37.786

-12.422

17.304

42.667

55.090

Egenkapital

Saldo 1. januar 2021
Årets resultat

6.

31/12 2021

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7.

Eventual poster
Eventualforpligtelser

Ingen.
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