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BRANDT 
revision Er rådgivning 

Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for TV Alternativ. 

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 forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af re-
sultatet af forenings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Esbjerg, den 21. maj 2015 

Bestyrelse 

- If/\(-V('  
Bjarne  Bay  
Formand 

:5//ediz_ 

 

Lasse Ilskov Nielsen 
Kasserer 

Birte Hede 
Sekretær 

Jeppe Harbo Ilskov 	 Hans Martin Poulsen 
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BRANDT 
revision 6- rådgivning 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i TV Alternativ 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for TV Alternativ for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forenings udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forenings interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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BRANDT 
revision 6- rådgivning 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af forenings aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger 
af, at der er tale om en forening. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Esbjerg, den 21. maj 2015 

BRANDT 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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BRANDT 
revision S. rådgivning 

Foreningsoplysninger 

Forening  TV Alternativ 
c/o Pixio  Studios  
Gasværksgade 9-13, 1. sal. 
6700 Esbjerg 

Bestyrelse 

Revision 

Telefon: 	 25772372 
Hjemmeside: 	www.onsdagssporten.dk  
E-mail: 	 bb@onsdagssporten.dk  

CVR-nr.: 	26 19 38 77 
Hjemsted: 	Esbjerg 
Regnskabsår: 	1. januar - 31. december 

14. regnskabsår 

Bjarne  Bay,  Formand 
Lasse Ilskov Nielsen, Kasserer 
Birte Hede, Sekretær 
Jeppe Harbo Ilskov 
Hans Martin Poulsen 

BRANDT 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Skolegade 85, 2 
6700 Esbjerg 
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BRANDT 
revision 5. rådgivning 

Ledelsesberetning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Forenings formål er at producere og udsende lokal tv i Region Syd. Foreningen er upolitisk. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets driftsindtægter udgør 859.665 kr. mod 167.607 kr. sidste år. Årets resultat udgør -24.776 kr. mod 
-6.004 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende. 

Den forventede udvikling 
Ledelsen forventer et positiv resultat i det kommende år, 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke forenings fi-
nansielle stilling væsentligt. 
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BRANDT 
revision & rådgivning 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for TV Alternativ er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en forening. 

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

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtj enes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

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 forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-
tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-
minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Driftsindtægter 
Driftsindtægter omfatter tilskud fra Kulturstyrelsen. 

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

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til soci-
al sikring mv. til forenings medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser 
fra offentlige myndigheder. 
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BRANDT 
revision & rådgivning 

Anvendt regnskabspraksis 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 	 5 år 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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BRANDT 
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

revision Er rådgivning 

Note 2014 2013 

1 Driftsindtægter 859.665 167.607 
2 Driftsomkostninger -293.433 -23.474 

Bruttoresultat 566.232 144.133 

3 Personaleomkostninger -387.319 -47.622 
4 Salgsomkostninger -470 -396 
5 Lokaleomkostninger -125.109 -254 
6 Administrationsomkostninger -74.369 -100.730 

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -2.000 0 

Driftsresultat -23.035 -4.869 

Andre finansielle indtægter 133 0 
Øvrige finansielle omkostninger -1.874 -1.135 

Årets resultat -24.776 -6.004 

Forslag til resultatdisponering: 

Disponeret fra overført resultat -24.776 -6.004 

Disponeret i alt -24.776 -6.004 
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BRANDT 
Balance 31. december 

revision & rådgivning 

Aktiver 
Note 2014 2013 

Anlægsaktiver 

7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 2.000 
Materielle anlægsaktiver i alt 0 2.000 

Anlægsaktiver i alt 0 2.000 

Omsætningsaktiver 

8 Andre tilgodehavender 144.020 64.518 
Tilgodehavender i alt 144.020 64.518 

9 Likvide beholdninger 21.483 0 

Omsætningsaktiver i alt 165.503 64.518 

Aktiver i alt 165.503 66.518 
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BRANDT 
Balance 31. december 

revision Er rådgivning 

Passiver 
Note  2014 2013  

Egenkapital 

Egenkapital -53.743 -47.739 
Overført resultat -24.776 -6.004 
Egenkapital i alt -78.519 -53.743 

Gældsforpligtelser 

10 Gæld til pengeinstitutter 0 46.920 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 87.500 21.991 

11 Anden gæld 156.522 51.350 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 244.022 120.261 

Gældsforpligtelser i alt 244.022 120.261 

Passiver i alt 165.503 66.518 
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BRANDT 
Noter 

revision Er rådgivning 

2014 2013 

1.  Driftsindtægter 

Tilskud Kulturstyrelsen 859.665 167.607 

859.665 167.607 

2.  Driftsomkostninger 

Sendeomkostninger 180.933 23.474 
Leje af udstyr 112.500 0 

293.433 23.474 

3.  Personaleomkostninger 

Lønninger 812.236 362.738 
Løntilskud -510.199 -374.457 
Pensioner 84.582 51.840 
Personaleomkostninger i øvrigt 700 7.501 

387.319 47.622 

4.  Salgsomkostninger 

Gaver og blomster 0 306 
Rejser 470 90 

470 396 

5.  Lokaleomkostninger 

Husleje 120.000 0 
Vedligeholdelse 4.855 0 
Affaldsgebyr 254 254 

125.109 254 
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BRANDT 
Noter 

revision Er rådgivning 

2014 2013 

6.  Administrationsomkostninger 

Kontorartikler 0 7.494 
Edb-omkostninger 331 1.729 
Avis 3.948 0 
Vedligeholdelse af inventar 648 179 
Mindre nyanskaffelser 15.046 53.160 
Gebyr 696 0 
Telefon 2.230 7.192 
Porto 318 1.202 
Revisorhonorar 22.000 29.000 
Kontingenter 23.469 421 
Øvrige omkostninger 5.683 353 

74.369 100.730 

7.  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Kostpris 1. januar 2014 101.928 101.928 
Afgang i årets løb -101.928 0 

Kostpris 31. december 2014 0 101.928  

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014 -99.928 -99.928 
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver 99.928 0 

Af- og nedskrivninger 31. december 2014 0 -99.928 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 0 2.000 

8.  Andre tilgodehavender 

Tilgodehavende løntilskud 100.659 64.518 
Depositum Sendesamvirker Syd, u/moms 43.361 0 

144.020 64.518 
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BRANDT 
Noter 

revision Er rådgivning 

9.  Likvide beholdninger 

Danske Andelskassers Bank A/S, kontonr. 1119063 
Danske Andelskassers Bank A/S, kontonr. 1119055 

31/122014 31/122013 

211 
21.272 

0 
0 

21.483 0 

10.  Gæld til pengeinstitutter 

Skjern Bank, kontonr. 2900488, mastercard 0 28.226 
Skjern Bank, kontonr. 2064020, erhvervskonto 0 722 
Skjern Bank, kontonr. 1529755, foreningskonto 0 17.972 

0 46.920 

11.  Anden gæld 

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 26.617 9.813 
ATP og andre sociale ydelser 2.160 810 
Løn og tantieme 30.500 0 
Pensionsbidrag 7.135 0 
Feriepenge 0 111 
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 89.000 40.116 
Mellemregning Lasse 610 0 
Mellemregning Bjarne 500 500 

156.522 51.350 
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