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Ledelsespåttegn îng 

1,,,.1ri:dert,egnede har dags. dato aflagt â rsrappcrten for 2021 for TYMairincrr~, 

År$r~¡.'ipçrten er aflagt i over-ensstemmelse med vedtægterne, som er præ,;; i$!!1t•et 1 .ifsnitte-t orn ¡¡,n,,rendt 
ree nskabsp,ralks•s samt bekendtgerelse om øk:a,nomi:ske og æministratiYe forhokl for modtagii!fl!: ai 
dri~s~í!slud fr:3 .;:1_1l!\1rm•îi•§tf:ï"•":'t \I• ~,.,~r de-n t,JSfgte, re9lri~ka,b~-praksi-s fur t,ensigtsmæs.sig, og efter min 
opfattelse givè'r år'$Fëi¡:rtSkabe't et fet'.'l~n,de bil lede af foreningens aktit.•er og passiver, finansielle sti liing 
samt r'eniltat, 

Le-delses,be1retnilflttl!lll ind(!{l;old'ler e-her vores opfattels.e en reNß>eride redegørelfse for de forhold, som 

-b~• e lu Ïr•ten ornbendler . 

ingen ar foren~nge-ns aktht't!!r er p.i,ntsat el ler beh111::ítet med ei:endom!ff:orlbe~d ud over de a nfø,te, ag 
der ~hviler iUe foreningan eventua'lforpligœlser, som ikke! fremgår al årsrr.:¡:r.sk..át::.et. 

Køoonhavii NV, den 7. j1¡;1I• 20:22 

hs~ror 
/•' ,J'l,. ,,.{.J,M t.y-- ,,_r,-,._-~ 

Ell~~ibett8 Savi 

lf"JM¡mrw¡ r¡¡,t · Àrsr.i pport tor 20.2! l 



G,edmark 

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 er præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt 
bekendtgørelse om økonomiske 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 yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be 
skrevet i revisions påtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhæn 
gige 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 grund 

lag 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 fejlinforma 

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt 
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 
sigt 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 fejlin 
formation, 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 revisi 
on, 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. Fejlinformatio 
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig 
hed 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 vo 
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam 
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 

kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, 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 fortsæt 

te 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 betydeli 
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors r@Visionspåtegning 

Udtalelse om l:edeJsesberúninc 
L.edeltsein e, ait1<SVairlig for ledels.esJberetn-io,g. 

Vores. kon klu.sron om âr-5,regnskalbet omfatter- ilo:lo:e ledelseslberetn Ír\gen, og vi JJdìtrykker ingen form fQ<r 
konl(iusioñ med s:ikkërhed om lédëls.ésbët'étnimiget1. 

I tilknvtning til vores tëvis.ioni af å r'!ir'-èlsfl~bét -él' dét vores a nsvar at læs.e l!:!de-ls.ésbi:!telninigen og i dén 
forbindelse overveie, om ledelsesbere1tnir\gen er væs.elílltl~gt: ínkonslstem med årsreg1ns!kabet euer vores 
viden opnået Yèd re\llÏsionèn, èllelf om dén på and\en imå?dè syrtes at indèhoh:fa Yæséntlig féjliinfarmation. 

Vù1 ~:!,. dlll'.:>'ièll t!I ruie,·u.:.lùv~, dl -ÛIN::!l'i'~jie, Ul Il lt:!dli!l::.ie::.L~, èlni1.gl::!œ I in.:.l~hcli.tt:1 k1·æv,ede· ù1Jl,y::.ni11t~1 Î ht:!11~ 

hold! til ve-dtægterne, som er præciseret ¡ af511'!ittet om ;_mvendt regin51kabspraksi5 s.amt bel«:end'8Ør-el$e 
orn økónomiskè og adminístratfve fothold for modragetrè aif drifutilskud frà Kulturministerièt. 

Baserat på det udførte arbejde èr det vores opfätlèllsè1 àt k!iMsesbéretníngen er i ôYè·rè111ss.tèmmèl5e 
med årsreginst.aoot og er udarbejdet I overensstemmelse med vedtægteme, som er præcìseret i 
afsniit:tet om anvendt regJ1sirabspraksiis s.àmit bèkendtg-ørèlse om tkonomis.ke og adrninistrative fòthold 
for modtagere af d'rrlftsUskud fra K11.Jlturmlniisterl-et Vri lha,r likke fundet væsentlig fejllntorrnatwn I 
lèdèls-es:bèret11i111gen. 

OVèrtrædè1se äf s.katb!11ov¡irVningëli 
Fòrèninge,n har i strid med skäU:èh::wg¡vninigén ik.kë foretagi:!t indberètr1ing til SkänéstyrelS!èn 

vedrerende IJdbetalte løn,nin:ger, l•se-som der ikke- er foretaget in!ieh.orldelse af skat, hvorved ledelsen 
kän iraidë ansva r. 

K.Øbl9-nhavn, den i. jull 2022 

Redmark 
Goo lr..md t ~,i~ ners e Is bib 
c--..,~-rv. 29' '1il 27 89 

z::;~~~~O Funder 
mt.,11 u ro~ = i mf 
-m~e3ono 
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Foreningsoplysninger 

Virksomheden TVMarineret 

Refsnæsgade 55 1 th 

2450 København NV 

Telefon: 

Hjemmeside: 

CVR-nr.: 

Regnskabsår: 

36902107 

TVMarineret.dk 

32178561 

1. januar - 31. december 

Bestyrelse Henrik Jelstrup 

Henning Friman 

Claus Poulsen 

Gry Lindqvist 

Elisabetta Saui 

Revisor Redmark 

Godkendt 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 -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 efter 
følgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2021 2020 

1 Omsætning 979.696 933.982 

Bruttofortjeneste 979.696 933.982 

2 Lønninger -193.000 -162.500 

3 Omkostninger -798.809 -754.177 

Resultat før finansielle poster -12.113 17.305 

4 Finansielle omkostninger -309 -1 

Årets resultat -12.422 17.304 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2021 2020 

Anlægsaktiver 

Andre tilgodehavender 68.185 66.923 

Finansielle anlægsaktiver i alt 68.185 66.923 

Anlægsaktiver i alt 68.185 66.923 

Omsætningsaktiver 

Periodeafgrænsningsposter 14.881 o 
Tilgodehavender i alt 14.881 o 

Likvide beholdninger o 20.475 

Omsætningsaktiver i alt 14.881 20.475 

Aktiver i alt 83.066 87.398 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2021 2020 

Egenkapital 

5 Egenkapital 42.667 55.090 

Egenkapital i alt 42.667 55.090 

Gældsforpligtelser 

Gæld til pengeinstitutter 468 o 
Leverandører af varer og tjenesteydelser o 2.438 

Anden gæld 39.931 29.870 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.399 32.308 

Gældsforpligtelser i alt 40.399 32.308 

Passiver i alt 83.066 87.398 

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

7 Eventualposter 
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æedmark 

Noter 

2021 2020 

l. Omsætning 

Tilskud, Kulturstyrelsen 810.495 776.092 

Båndmidler 116.201 125.533 

Anden omsætning 53.000 32.357 

979.696 933.982 

2. Lønninger 

Honorar Henrik 193.000 162.500 

193.000 162.500 

3. Omkostninger 

Leje, vand, varme og el 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 
Diverse omkostninger o 1.793 

798.809 754.177 

4. Finansielle omkostninger 

Renter, pengeinstitutter 309 1 

309 1 
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Noter 

31/12 2021 31/12 2020 

5. Egenkapital 

Saldo 1. januar 2021 55.089 37.786 

Årets resultat -12.422 17.304 

42.667 55.090 

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Ingen. 

7. Eventual poster 
Eventualforpligtelser 

Ingen. 
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