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Vesterbro Lokal TV Forening

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 for Vesterbro Lokal
TV Forening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med kulturministeriets driftstilskudslov nr. 1531
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 5. juli 2018

Bestyrelsen

Mathilde Clausen

Mathies Tao Clemmensen

Kasper Troels Nørregaard

Kasserer

Kim Bay

Boris de Freitas
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17.

Vesterbro Lokal TV Forening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Vesterbro Lokal TV Forening

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17 i overensstemmelse med kulturministeriets
driftstilskudslov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
kulturministeriet.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for revisorer, der
reviderer regnskaber for organisationer, som gennem radio- og fjernsynsvirksomhed søger
støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om ydelse af tilskud til
udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tvsendenet i MUX 1. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige
af foreningen 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 forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse
budgettal har, som det fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision, hvorfor
vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herfor.
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Vi har revideret årsregnskabet for Vesterbro Lokal TV Forening for regnskabsåret 01.01.17 31.12.17, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter kulturministeriets driftstilskudslov
nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet.

Vesterbro Lokal TV Forening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med kulturministeriets driftstilskudslov nr. 1531 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet
samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

at udarbejde årsregnskabet 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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, når 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 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, samt standarderne for offentlig
revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for
revisorer, der reviderer regnskaber for organisationer, som gennem radio- og
fjernsynsvirksomhed søger støtte i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om ydelse af tilskud til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af
jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1 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 vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt
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• 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.

• 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 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 fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til kulturministeriets driftstilskudslov nr. 1531 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet
samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
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• 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.

Vesterbro Lokal TV Forening
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forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kulturministeriets
driftstilskudslov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
kulturministeriets krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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 virksomheder, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk 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 relevante bestemmelser i bevillinger, love
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, 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.

Aarhus, den 5. juli 2018
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Peter Vinstrup Henriksen
Statsaut. revisor
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UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Vesterbro Lokal TV Forening

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter består i at producere fjernsyn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.17 - 31.12.17 udviser et resultat på DKK -10.196 mod DKK
-194.468 for tiden 01.01.16 - 31.12.16. Balancen viser en egenkapital på DKK -84.174.

Det har været en dyr omgang at have tre FTP elever, hvor den ene har været på barsel
størstedelen af året. Ydermere er der ikke blevet søgt om en stor del af de refusioner vi
faktisk har været berrettiget til i forbindelse med at uddanne elever.
Vi har derfor været nødt til at gribe ind en række forskellige steder, for at minimere de
løbende udgifter.
Det betød desværre vi måtte afbryde vores samarbejde med Simon Hansen som var ansat i
skånejob, det er vi meget kede af.
Vi har desuden fået styr på alle refusioner, med vores nye bogholder samt revisor, som vi
indtil videre har vi været meget tilfredse med.
Vi har også kig nogle nye lokaler, der vil mere end halvere vores udgifter til husleje.
Alt i alt bevæger tingene sig nu i den rigtige retning rent økonomisk.
Til trods for alle udfordringerne, er standarden i vores programmer, både teknisk og
indholdsmæssigt, blevet hævet gevaldigt.
Denne tendens vil selvfølgelig fortsætte, i takt med de udenomliggende problemer mindskes
i løbet af 2018.

Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Året 2017 har budt på mange udfordringer, især af økonomisk art.

Vesterbro Lokal TV Forening

Note

2017
DKK

2016
DKK

Ikke revideret
budget
2017
DKK

1.011.802

943.191

973.000

1

Indtægter

2

Direkte omkostninger
Andre eksterne omkostninger

-312.441
-208.219

-322.573
-168.296

-511.000
-265.000

Bruttofortjeneste I (48,5% - 48,0% - 20,2%)

491.142

452.322

197.000

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver

-480.426

-632.740

-130.000

-18.644

-12.881

0

Resultat før finansielle poster

-7.928

-193.299

67.000

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

63
-2.331

15
-1.184

0
0

Finansielle poster i alt

-2.268

-1.169

0

-10.196

-194.468

67.000

-10.196

-194.468

67.000

-10.196

-194.468

67.000

3

7
8

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Resultatopgørelse

Vesterbro Lokal TV Forening

Balance

31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

38.644

Materielle anlægsaktiver i alt

0

38.644

15.088

15.088

Finansielle anlægsaktiver i alt

15.088

15.088

Anlægsaktiver i alt

15.088

53.732

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

15.266
180.664

0
31.372

195.930

31.372

Kontanter
Indestående i kreditinstitutter

0
0

307
2.586

Likvide beholdninger i alt

0

2.893

Omsætningsaktiver i alt

195.930

34.265

Aktiver i alt

211.018

87.997

Note

9

Deposita

10

Tilgodehavender i alt

11
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AKTIVER

Vesterbro Lokal TV Forening

Balance

31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

-84.174

-73.978

Egenkapital i alt

-84.174

-73.978

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

1.495
45.000
248.697

263
56.767
104.945

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

295.192

161.975

Gældsforpligtelser i alt

295.192

161.975

Passiver i alt

211.018

87.997

Note

Overført resultat

12
13
14

15

Eventualforpligtelser
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PASSIVER

Vesterbro Lokal TV Forening

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17
-73.978
-10.196

Saldo pr. 31.12.17

-84.174
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Saldo pr. 01.01.17
Forslag til resultatdisponering
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Noter

2017
DKK

2016
DKK

Ikke revideret
budget
2017
DKK

760.228
169.300
81.450
824

808.235
86.790
47.941
225

808.000
30.000
135.000
0

1.011.802

943.191

973.000

Sendeomkostninger
Koda/Grammex
Produktionsomkostninger
Direkte omkostninger

145.386
20.907
138.705
7.443

288.889
19.933
0
13.751

120.000
25.000
366.000
0

I alt

312.441

322.573

511.000

845.969
-443.484
10.550
10.508
7.914
48.969

1.052.302
-473.542
32.264
10.225
2.006
9.485

240.000
-120.000
0
0
0
10.000

480.426

632.740

130.000

Driftstilskud, Kulturstyrelsen
Kabelvederlag
Honorar
Diverse indtægter
I alt

2. Direkte omkostninger

3. Personaleomkostninger
Løn
Løntilskud og lønrefusioner
Pensioner
ATP-bidrag
Samlet betaling
Øvrige personaleomkostninger
I alt
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1. Indtægter

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

2017
DKK

2016
DKK

Ikke revideret
budget
2017
DKK

Restaurationsbesøg
Rejser

355
400

1.417
1.196

0
0

I alt

755

2.613

0

Husleje
Reparation og vedligeholdelse
Rengøring

119.616
2.418
80

116.136
1.032
1.573

168.000
0
0

I alt

122.114

118.741

168.000

Kontorartikler
It-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Telefon og internet
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Revisorhonorar, regulering fra sidste år
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Forsikringer
Kontingenter
Øvrige administrationsomkostninger 2

2.238
2.502
140
6.573
4.134
22.000
12.224
23.000
6.339
2.945
3.255

1.630
3.565
5.148
424
2.536
6.000
0
20.202
5.612
1.825
0

0
0
50.000
25.000
0
12.000
0
0
10.000
0
0

I alt

85.350

46.942

97.000

5. Lokaleomkostninger

6. Administrationsomkostninger
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4. Salgsomkostninger

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

7. Finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter

63

15

0

I alt

63

15

0

Renter, pengeinstitutter
Renter, kreditorer
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg

5
0
2.326

92
11
1.081

0
0
0

I alt

2.331

1.184

0

9. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.01.17

300.798

Kostpris pr. 31.12.17

300.798

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.17
Afskrivninger i året

-282.154
-18.644

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17

-300.798

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17

0
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8. Finansielle omkostninger

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

31.12.17
DKK

31.12.16
DKK

Moms og afgifter
Lønrefusion og løntilskud
Tilgodehavende Sendesamvirket

17.834
48.810
114.020

31.372
0
0

I alt

180.664

31.372

Kassebeholdning
DB 4250818

0
0

307
2.586

I alt

0

2.893

DB 4250818
DB 7331452

1.412
83

0
263

I alt

1.495

263

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat til revisor

0
45.000

50.767
6.000

I alt

45.000

56.767

11. Likvide beholdninger

12. Gæld til øvrige kreditinstitutter

13. Leverandører af varer og tjenesteydelser
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10. Andre tilgodehavender

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

Skyldig fritvalg
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Lønninger
Feriepenge
Skyldig skattekonto
Mellemregning Kai

0
0
6.532
13.000
70.265
145.944
12.956

10.756
41.917
8.520
0
10.955
39.677
-6.880

I alt

248.697

104.945

15. Eventualforpligtelser
Garantiforpligtelser
Foreningen har afgivet en garantierklæring for tilbagebetaling af kabelvederlag på t.DKK 114
til eventuelle rettighedshaveres krav. Garantien udløber 31. december 2020.
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14. Anden gæld

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

16. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets driftstilskudslov nr. 1531
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

OFFENTLIGE TILSKUD
Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet vil blive modtaget.
Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen
over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger omkostningsføres. Tilskuddene
indregnes under andre driftsindtægter.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder indtægter og direkte omkostninger samt andre eksterne
omkostninger.
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Generelt om indregning og måling

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

16. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Nettoomsætning
Indtægter vedrørende salg af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms
og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Direkte omkostninger

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3

0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i
afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.
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Direkte omkostninger omfatter sendeomkostninger samt omkostnigner til produktion af TVudsendelser.

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

16. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
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Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplementaren/kommanditisterne og komplementaren.

Vesterbro Lokal TV Forening

Noter

16. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere 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 aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.
Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende
foreningens indgåede lejeaftaler.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Kim Bay Kristensen

Mathilde Clausen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-351043550530
IP: 62.44.xxx.xxx
2018-07-06 10:41:29Z

Kasserer
Serienummer: PID:9208-2002-2-153037165671
IP: 80.243.xxx.xxx
2018-07-06 11:10:15Z

Mathies Tao Clemmensen

Boris Herman de Freitas

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-218569178989
IP: 77.241.xxx.xxx
2018-07-06 12:05:51Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-323553583640
IP: 176.22.xxx.xxx
2018-07-06 14:24:23Z

Kasper Troels Nørregaard

Peter Vinstrup Henriksen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-009523390362
IP: 2.104.xxx.xxx
2018-07-09 07:09:30Z

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:32895468-RID:22398484
IP: 212.98.xxx.xxx
2018-07-09 08:18:29Z

Mathilde Clausen
Dirigent
Serienummer: PID:9208-2002-2-153037165671
IP: 87.60.xxx.xxx
2018-07-09 08:35:19Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: 3TGQV-F3D2C-0TFGV-5B466-CKSNG-3ATQA

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

