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Foreningsoplysninger

Forening TV Alternativ

c/o Pixio Studios ApS

Gasværksgade 9-13, 1. sal

6700  Esbjerg

Tlf. 25 77 23 72

E-mail bb@onsdagssporten.dk

Hjemmesiderwww.onsdagssporten.dk

www.familiekanalen.dk

Generelle oplysninger

CVR nr. 26 19 38 77

Hjemstedskommune Esbjerg

Regnskabsår 20

Regnskabsperiode 1. januar - 31. december

Bestyrelse Bjarne Bay, Formand

Lasse Ilskov Nielsen, Kasserer

Birte Hede, Sekretær

Martin Rusbjerg

Jan Rohde Pedersen

Bankforbindelse Danske Andelskassers Bank A/S

Torvegade 65

6700 Esbjerg
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for TV Alternativ.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 24. juni 2021

Bestyrelse

Bjarne Bay Lasse Ilskov Nielsen

Formand Kasserer

Birte Hede Martin Rusbjerg

Sekretær Bestyrelsesmedlem

Jan Rohde Pedersen

Bestyrelsesmedlem

2

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der 

er tale om en forening.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et 

retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt 

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 

beretningen omhandler.



Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i TV Alternativ.

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen er ansvarlig for, at føre tilsyn med foreningens regnskabsaflæggelsesproces.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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Vi har revideret årsregnskabet for TV Alternativ for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 

efter årsregnskabsloven.

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 regnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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, hvor 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 brugerne træffer på grundlag af 

regnskabet.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.



Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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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.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation, der 

skyldes fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidst udeladelse, forkert 

præsentation 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 og om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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 faglig vurdering og opretholder professionel skepsis 

under revisionen. Herudover:

  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder og 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 regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på 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 regnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

placering af revisionen og betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors påtegning (fortsat)

Esbjerg, den 24. juli 2021

Sædding Revision ApS

Simon Hessellund

Registreret revisor HD

mne8317
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.



Ledelseberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at producere og udsende lokal TV i Region Syd. Foreningen er upolitisk.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Den forventede udvikling

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
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Årets nettoomsætning udgør 910 t.kr. mod 964 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 57 t.kr. mod 3 t.kr. 

sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens 

finansielle stilling væsentligt.

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende år og et aktivitetsniveau lig 2020.



Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

Resultatopgørelsen 

Driftsindtægter

 

Andre eksterne omkostninger

Finansielle poster 
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Årsregnskabet for TV Alternativ for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Kabelpenge medregnes dog først i det år 

de udbetales, da beløbet for indeværende år er ukendt på regnskabsaflæggelsestidspunktet.

Driftsindtægter omfatter tilskud fra Kulturstyrelsen, kabelpenge og erhvervsmæssige produktioner.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter sendeomkostninger samt leje af udstyr fra Pixio Studio ApS.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social 

sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra 

offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret.  

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler  

m.v.



Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen 

Tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvandigvis svarer til nominel værdi
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives 

til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.



Resultatopgørelse

Note 2020 2019

Driftsindtægter 1 909.765 963.948

Driftsomkostninger 2 -336.671 -319.776

Bruttoresultat 573.094 644.172

Personaleomkostninger 3 -346.060 -461.249

Salgsfremmende omkostninger 4 -1.222 0

Lokaleomkostninger 5 -144.508 -145.056

Administrationsomkostninger 6 -23.849 -34.970

Resultat før finansiering 57.455 2.897

Finansieringsindtægter 0 0

Finansieringsomkostninger 7 -923 0

Årets resultat 56.532 2.897

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 56.532 2.897
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Balance

Note 31. dec. 20 31. dec. 19

Aktiver

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 8 63.075 127.151

63.075 127.151

Likvide beholdninger 9 250.947 71.912

Omsætningsaktiver i alt 314.022 199.063

Aktiver i alt 314.022 199.063

Passiver

Egenkapital

Egenkapital 61.088 58.191

Overført resultat 56.532 2.897

Egenkapital i alt 117.620 61.088

Langfristet gæld

Anden gæld 10 0 17.267

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.250 9.250

Anden gæld 11 187.152 111.458

Kortfristet gæld i alt 196.402 120.708

Gæld i alt 196.402 137.975

Passiver i alt 314.022 199.063
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Noter

2020 2019

1 Driftsindtægter

Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 776.092 815.588

Tilskud EU-projekt 0 20.240

Kabelvederlag 131.424 127.920

Produktioner 2.249 200

909.765 963.948

2 Driftsomkostninger

Sendeomkostninger - Digi TV 144.978 184.776

Leje af udstyr 135.000 135.000

Køb af udstyr 56.693 0

336.671 319.776

3 Personaleomkostninger

Lønninger 690.752 752.771

AMP pension 46.170 58.320

ATP bidrag 7.100 7.952

Fri telefon -4.825 -5.500

Befordringsgodtgørelse 824 3.482

Feriepengeforpligtelse primo -73.395 -84.000

Feriepengeforpligtelse ultimo 8.019 73.395

Feriepenge, overgangsordningen 64.005 31.824

Løntilskud -405.692 -388.086

Barsel.dk, AUB og AES 8.062 8.871

Arbejdsskadeforsikring 2.342 2.205

Forplejning og gaver 2.698 15

346.060 461.249

4 Salgsfremmende omkostninger

Repræsentation 1.222 0

1.222 0

5 Lokaleomkostninger

Husleje 144.000 144.000

Vedligeholdelse 0 305

Rengøring 508 751

144.508 145.056
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Noter (fortsat)

2020 2019

6 Administrationsomkostninger

EDB-omkostninger 6.876 7.250

Telefon 3.064 2.264

Småanskaffelser 754 10.020

Porto og gebyrer 1.380 1.380

Revisorhonorar 6.250 7.500

Bogføringshonorar 4.375 5.606

Løngebyr 1.150 950

23.849 34.970

7 Finansieringsomkostninger

Rente bank 923 0

923 0

8 Andre tilgodehavender

Tilgodehavende løntilskud 22.811 80.308

Depositum Sendesamvirke Syd 32.370 43.361

Mellemregning Pixio Studios ApS 7.894 3.482

63.075 127.151

9 Likvide beholdninger

Kassebeholdning 200 200

Danske Andelskassers Bank A/S 250.747 71.712

250.947 71.912

10 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 0 17.267

0 17.267

11 Anden gæld

Mellemregning Lasse Ilskov Nielsen 2.162 1.299

Skyldig A-skat og AM-bidrag 80.006 20.219

Skyldig ATP 1.136 1.988

Feriepengeforpligtelse 8.019 73.394

Feriepenge overgangsordningen 95.829 14.558

187.152 111.458
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