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@edrnark

ledelsespåtegn¡ng

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. jånuar - 31. december 2018 for
Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV,

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter mín opfattelse gíver årsregnskabet
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af re-
sultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 19. juni 2019

Bectyrql¡e

Laursen
:h"fqr4,&
Marianne ,Íry^/ Mikkel Schriver
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ãrsregn-

skabet udarbejdes eft er årsregnskabsloven.

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

nansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret L.

januar - 31. december 2018 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 fonden 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 øvrige 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

1. januar - 31. december 2018 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for L. januar - 31.

december 2018. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revi-

sion.

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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den u rev¡sors rev¡s¡on

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl¡n-

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:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf6rer 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 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 fondens 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

fondens 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 fonden 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.

a

a
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegning

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 ledelsesberetningen.

Udtalelse om driftstilskud fra Kulturministeriet

Det er vores opfattelse, at tilskuddene fra Kulturministeriet er anvendt til de bevilgede formål og at der

er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er

omfattet af regnskabet, er anvendt sparsommeligt og i overensstemmelse med meddelte bevillinger,

love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Aarhus, den 19. juni 2019

Redmark
Statsautoriseret Revis¡onspartnerselskab
CVR-nr. 29

Platz
statsâutoriseret rev¡sor
mne31509
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Foreningsoplysninger

Foreningen

Bestyrelse

Revision

CVR-nr.:

Regnskabsår:

Foreningen Silkeborg LokalTV SRTV

Hvedevænget 4

8600 Silkeborg

32 98 55 80

L. januar - 31. december

Carl-Erik Laursen

Marianne Tougaard

Mikkel Schriver

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sommervej 3lC

8210 Aarhus V
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Ledelsesberetn¡ng

Foreningens væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonom¡ske forhold

Foreningens resultat udgør kr. 39 mod kr. 34.233 âret før. Ledelsen anser årets resultat for
tilfredsstillende.

Äret 2018 er kørt planmæssigt med produktion af 104 timers udsendelse indenfor de kategorier, der er

afstukket for SRTV.

Jarins Corner og Kig ind, har haft en relativ stor seerskare med mange kommentarer på facebook,

youtube m.m. Kulturudsendelser har været varierende til stor tilfredshed, både hos SRTV og de

medvirkende kunstnere. Der har igen i år været et godt samarbejde med de forskellige kulturelle

intstitutioner, så som Silkeborg Bad, Museum Silkeborg, Ebeltoft, Randers og Grenå museer af forskellig

slags. Ärhus Guiderne har også lovet at medvirke ved forskellige byture af historisk karakter i det næste

år.

Økonomisk har der ikke været meget råderum, men tak til alle frivillige, så kommer økonomien til at

hænge sammen med goodwillfra de ansatte.

Forventningen til 2019 er, at der ville blive bevilget et større tilskud end i 2018.

Endnu engang stor tak til alle medvirkende og især de frivillige.
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Anvendt regnskabspraks¡s

Ärsrapporten for Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger al at der er tale om en

fond.

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

ResultatopgØrelsen

Indtægter og direkte omkostninger

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

fonde og foreninger og privatpersoner.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til rejser, administration og lokaler

Personaleomkostni nger

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

ninger til social sikring mv. til medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgØ-

relser 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. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraks¡s

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

og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

3-5 år

Restværdi

o-20%

Småaktiver med en forventet levetid under l" år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-

ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien

opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-

gruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be-

står.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, såle-

des at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånepe-

rioden.

Gæld til kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris.

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

Note

1 lndtægter

2 Direkte omkostninger

3 Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

5 Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver

Resultat før finansielle poster

Øv rige fina nsielle om kostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat

Disponeret i alt

2018 Budget 2018 2017

867.065

-307.6L6

-36.933

(ej revideret)

880.000

-325.000

-75.000

847.705

-275.306

-4L.O84

522.5t6

-516.436

-6.04L

480.000 531.315

-480.000 -490.853

0 -6.O42

0

0 187

39

0

34.420

39 0 34.23t

39 0 34.233

39 0 34.233
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Balance 31. december

Akt¡ver

Note

Anlægsaktiver

6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

20L8 2017

0 6.O4L

0 6.O4L

0 6.041

33.073 11.939

33.073 11.939

33.073 t7.980
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Balance 31. december

Passiver

Note

Egenkapital

Egenkapital 1. januar

Overført resultat

Egenkapitalialt

Gældsforpligtelser

7 Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

8 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

9 Eventualposter

-83.298

39

2018 2077

-LL7.53L

34.233

-83.259 -83.298

L76.332 LO7.278

176.332 ro7.278

116.332

33.073

tot.278

17.980
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Noter

2018 Budget 2018 20L7

(ej revideret)

L.

2.

3.

4.

Indtægter

Tilskud Kultu rstyrelsen

SLRTV kabelvederlag

Andre indtægter

Uspecificeret

Direkte omkostninger

Kameraudstyr og leje

Digi tv og Ärhus Global Media (upload)

Sendesamvirket

Uspecificeret

Andre eksterne omkostninger

Safgsomkostninger

Administrationsomkostninger, jf. note 4

Admi nistrationsomkostni nger

Kontorartikler

Edb-omkostninger

Mindre nyanskaffelser

Porto og gebyrer

Revisorhonorar

Uspecificeret

797.623

67.660

1,.782

0

0

0

0

760.228

87.477

0

0000880.

867.065 880.000 847.705

53.1L6

188.500

66.000

0

75.000

0

0

250.000

25.837

L78.474

70.995

0

307.616 325.000 275.306

8.609

28.324

0

75.000

13.547

27.537

36.933 75.000 41.084

232

1..703

9.758

1.631

15.000

0

379

3.2t6
8.314

T.L28

14.500

0

0

0

0

0

0

.00075

28.324 75.000 27.537

Foreningen Silkeborg Lokal TV SRTV ' Ärsrapport for 2018 72



@etlrrrark

Noter

2078 Budget 2018 2017

(ej revideret)

5 Personaleom kostninger

LØnninger og gager

Andre omkostninger til social sikring mv

Personaleomkostninger i øvrigt

Gennemsnitligt antal beskæft igede
medarbejdere

6. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2018

Kostpris 31. december 2OtB

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018

Årets afskr¡vninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbid rag

ATP og andre sociale ydelser

Feriepengeforpligtelse til fun ktionærer

Andre skyldige poster

Skyldigt udlæg

508.539

7.897

0

0

0

480.664

10.189

0480.000

516.436 480.000 490.853

2 2 2

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

t8.725

18.125

L2.O84

6.04t

18.125

3L/L22018 3t/L22OL7

0

7

15.358

0

60.880

22.999

17.095

10.950

s33

59.700

13.000

17.095

tot.278
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Noter

8.

9.

Pantsætninger og si kkerhedsstillelser

Foreningen har ingen pa ntsætninger og sikkerhedsstillelser.

Eventualposter

Eventualforpligtelser

foreningen har ingen eventualforpligtelser
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