
@.o rnark

Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV
llvedwænget d 8600 Sllkeborg

CllR-nr. 32 98 55 g,

Arsrapport

1. januar - 31. december 20tg

oggodkendtde ^ rclç /UW

O¡rigcït

Stãtsåutoriseret RevisionspartneEetskab

CVR-nr.:29t+42789

rrdmrrk.dk

AmðnÞrof

mgiworldwide¡i



@edrnark

lndholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Anvendt regnska bspra ksis

1

2

6

7

8

9

TL

13

370.503 Foreningen Silkeborg Lokal TV'Årsrapport for 2OL9



@edrnark

l¿delsespåtegnlng

l¡delsen har dags dato aflag llrcrapporten for regnskabsáret 1. januar - 31. december 2019 for
Foreningen Silkeborg [o&al TV.

Ârsrapporten eraflagt ¡ overensstemmelse årsregnskabslovens regnslobsklarseA.

Vi arser den yalgte regnskabspralsis for hensigtsmæst¡g, og efrer vores oCfattebe giver årsregmkabet
et rewisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af
r€-sultatet âf selskabets akt¡viteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20X9.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg6relse for de forhold, rcm
beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg den 8. juni 2O2O

ä.fur*^ffi*l M
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegning

Ti! ledelsen i Foreningen Silkeborg LokalTV

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Silkeborg Lokal TV for regnskabsåret 1. januar - 3L.

december 2O!9, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet udarbejdes i overenstemmelse med bekendtgørelse nr. tTOt af 21. december 2OtO og årsregn-

skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2Ot9 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængi-

ge af selskabet 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 6vrige etiske forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV har, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret

2019, medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2019. Resultatbudgettet har, som det

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlangt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen anser 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 selskabets evne til at fortsætte

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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige rev¡sors rev¡s¡onspåtegning

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 garant¡ 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, herunder revisionsindtruks jf. bekendtgørelse nr. LTOL af

21. december 2019 fra Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, 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.

a

a

a

Opnår vi forståelse af den ¡nterne 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 selskabets 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, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-

skabets 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. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-

ten.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhæng¡ge revisors rev¡s¡onsp

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen

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 på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetn¡ngen indeholder krævede oplysninger i hen-

hold 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 fun-

det væsentlig fej linformation i ledelses beretningen.

Erkfæringer i henhold til anden lovgivning ogøvrigregulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige Økonomiske hensyn ved

forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i

den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,

produ ktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemf6re juridisk-kritisk revision

og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I

vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de

undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de

relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med højgrad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,

processer eller dispositioner understøtter skyldige Økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler

og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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Den uafhæng¡ge revisors rev¡s¡onspåtegni

Aarhus, den 8. juni 2020

Redmark

Westerdahl
utoriseret rev¡sor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Bestyrelse

Revision

Foreningen Silkeborg Lokal TV

Hvedevænget 4

8600 Silkeborg

CVR-nr.:

Regnskabsår:

32 98 ss 80

1. januar - 31. december

Carl-Erik Laursen

Marianne Tougaard

MikkelSchriver

Redmark

Statsa utoriseret Revisionspartnerselskab

Sommervej 31C

8210 Aarhus V
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Ledelsesberetn¡ng

Selskabets væsentl¡gste aktiviteter

Foreningens aktivitet har som tidligere år været at sende lokalt-tv i nærområdet

Udvikling i aktiviteter og Økonomiske forhold

Årets indtægter udgør 886.973 kr. mod 867.065 kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 33.207 kr

mod 39 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

I det forløbne år 20L9 har Foreningen SRW igen været i stand til at producere 104 timers udsendelser

indenfor de kategorier, der er afstukket for SRW. Selvom tilskuddet blev mindre end 2018, er det

lykkedes ved flere frivillige at klare tv-produktionen og redigering med tilfredsstillelse.

Som i de andre år har adskillige kulturinstitutioner været gode samarbejdspartnere, her skal bl.a.

nævnes Blicheregnens Museum i Thorning, med lokalhistorisk serie om slaget ved Grathe Hede og

Museet særegenhed i forhold til andre museer.

I forbindelse med udsendelsesserien Jarins corner har sRTV fået mange følgere på YouTube og andre

sociale medier. I serien om lokale kunstnere har mange kunstnere udtrykt taknemlighed over

muligheden for at blive eksponeret gennem lokalTv.

Så har der været folketingsvalg, og det har betydet, at adskillige lokale politikere fra hele spektret har

været omkring studiet for en snak om, hvad de kan gøre for lokalområdet selvom de vælges til

folketinget.

En stor tak til medarbejdere og frivillige der alle har gjort en indsats over det sædvanlige

7Foreningen Silkeborg Lokal TV .Årsrapport lor 2OL9
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ResultatopgØrelse 1. januar - 31. december

Note

1 lndtægter

2 Produktionsomkostninger

3 Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

5 Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver

Øv rige fina nsielle om kostni nger

Årets resuttat

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat

Disponeret i alt

2OL9 Budget 2019 2018

886.973

-259.74L

-31.288

(ej revideret)

880.000

-325.000

-75.000

867.065

-307.6L6

-36.933

595.984

-557.777

0

-5.000

480.000 522.5L6

-516.436

-6.04L

0

000-480.

0

0

t3.207 0 39

33.207 0 39

s3.207 0 39
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Balance 31. december

Note

Aktiver

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2019 2018

36.345 0

36.345 0

31.093 33.073

67.438 33.073

67.438 33.073
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Balance 31. december

Passiver

Note

Egenkapital

Virksomhedskapital

Overført resultat

Egenkapitalialt

Gældsforpligtelser

6 Anden gæld

Langfristede gældsforpligtelser i alt

7 Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

8 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

9 Eventualposter

2019 2018

-83.259

33.207

-83.298

39

-50.052 -83.259

2L.34L 0

2t.34L 0

96.L49 716.332

96.t49 Lt6.332

Lt7.490 t16.332

67.438 33.073
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Noter

2OI9 Budget 2019 20L8

(ej revideret)

1.

2.

3.

4.

Indtægter

Tilskud Kultu rstyrelsen

SLRTV kabelvederlag

Andre indtægter

Uspecificeret

Produktionsomkostni nger

Kameraudstyr og leje

Digi tv og Ärhus Global Media (upload)

Sendesamvirket

Uspecificeret

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger

Administrationsomkostninger, jf. note 4

Administrationsomkostninger

Kontorartikler

Edb-omkostninger

Mindre nyanskaffelser

Porto og gebyrer

Revisorhonorar

Uspecificeret

815.587

7r.386
0

0

0

0

0

797.623

67.660

L.782

0000880.

886.973 880.000 867.065

L0.049

183.901

65.75t
0

75.000

0

0

250.000

53.116

188.500

66.000

0

259.70t 325.000 307.516

7.76L

23.527

0

75.000

8.609

28.324

31.288 75.000 36.933

530

0

5.399

2.598

15.000

0

0

0

0

0

0

232

1..703

9.758

1".631

15.000

00005.7

23.527 75.000 28.t24
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Noter

2079 Budget 2019 20t8

5 Personaleom kostninger

Lønninger og gager

Andre omkostninger til social sikring

543.150

14.627

(ej revideret)

480.000 508.539

7.8970

557.777 480.000 516.436

Gennemsnitligt antal beskæftigede
medarbejdere

Anden gæld

Anden gæld ialt

Hele gælden forfalder indenfor 5 år

Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Feriepengeforpligtelse til fu n ktionærer

Afsat revisorhonorar

Skyldigt udlæg

Anden gæld

Skattekonto

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Eventualposter

Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser

2 2 2

6

21..341 0

7

L6.562

39.204

13.000

17.095

5.288

5.000

15.357

60.880

13.000

17.095

10.000

0

96.149 116.332

8

9
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Anvendt regnskabspraks¡s

Årsrapporten for Foreningen Silkeborg Lokal TV er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

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

Resu ltatoþgØrelsen

lndtægter og direkte omkostninger

lndtægter indtegnes i resultatopgØrelsen, når de er modtaget og består af tilskud fra Kulturstyrelsen,

fonde, foreninger og privatpersoner.

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til køb af udstyr, sendetilladelse og afvikling.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og administration

Personaleom kostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtag-

ne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti

ver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og

kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger

indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og ma-

terielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsak-

tivet.

Balancen

Tilgodehavender

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

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
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Anvendt regnskabspraks¡s

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi
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