
IBDO Tlf: 87 10 63 00
randers@bdo.dk
www.bdo.dk

TVHUSET FAVRSKOV

ÅRSRAPPORT

2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Thors Bakke 4, 2.
DK-8900 Randers e
CVR-nr. 20 22 26 70

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den 9 112 2021

Dirigent

CVR-NR. 40 52 45 09



IBDO
INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger

FORENINGSOPLYSNINGER .

Påtegninger

Ledelsespåtegning .

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning .

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse. .

Balance .

Noter .

Anvendt regnskabspraksis .

2

Side

3

4

5-7

8

9

10

11-12

13

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOO International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BOO netværk bestående af uafhængige medlemsfinnaer.



IBDO
FORENINGSOPLYSNINGER

3

FORENINGEN TVhuset Favrskov
Bregnevej 2
8370 Hadsten

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

40 52 45 09
17. maj 2019
Favrskov
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Revision

Lars-Oluf Bøcker, formand
Ulrik Lyhne
Poul Kragelund
Nyok Hai Chee

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Thors Bakke 4, 2.
DK-8900 Randers C



IBDO 4

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Tvhuset Favrskov.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

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.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Favrskov, den 9. december 2021

Bestyrelse

Ulrik Lyhne

Nyok Hoi Chee
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TU ledelsen i TVhuset Favrskov og Slots- og Kulturstyrelsen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TVhuset Favrskov for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter god regnskabsskik og bestemmelserne i Kulturministeriets bekendgørelse nr 1701 af 21.
december 2010 ("bekendtgørelsen").
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 god regnskabsskik og
bekendtgørelsen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Institutionen har i overensstemmelse med bekendtgørelsen medtaget det af ledelsen pr. 12. juni 2019
godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har
ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik og bekendtgørelsen. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 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, standarderne for
offentlig revision, bekendtgørelsen 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.
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Som led i en revisron, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revtsion,
standarderne for offentlig revision, bekendtgørelsen og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, 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.
• 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 kon
klusion om effektiviteten af institutionens 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 væsentlig usik
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens 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 op
lysninger 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
• Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Vi kommunikerer med ledelsen 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 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.
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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 ansvaret 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 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 høj grad 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.

Randers, den 9. december 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
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Væsentligste aktiviteter
TVhuset Favrskov er en forening, der har til formål at etablere rammer for en ikke-kommerciel
produktion af tv-programmer, som kan bidrage til almendannelse og debat om den lokale udvikling i
Favrskov og Østjylland. Det er i al væsentlighed lykkedes, og vi har fået opbygget et godt lokalt
netværk og mange seere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Året har været præget af Corvid-19 med ustabilitet og nedlukninger i vores omverden. Vi har dog
formået at producere de forventede sendetimer i tilfredsstillende kvalitet i forhold til ansøgningen og
dispensationerne. Vi har således realiseret vores budget under hensyntagen til dispensationerne.
Vores aktiviteter hen over året har desuden været præget af en omstilling til nye
produktionsteknologier og samarbejdsformer, der ruster os godt i forhold til de næste års
produktioner. Vi har dertil udviklet et værktøj til planlægning af aktiviteter, som kan introducere og
træne frivillige og andre i tilrettelæggelse og produktion af tv og medier. Vi forventer, at det vil øge
produktiviteten, kvaliteten og relevansen af vores produktion fremover.
Vores regnskab viser et underskud på 74.000, der skyldes en momsregulering. Vi har kun delvis
momsfradrag men havde disponeret med fuldt momsfradrag. Det skyldes mangelfuld rådgivning i
forbindelse med opstarten. Underskuddet er finansieret og udlignet med overskudsgivende aktiviteter,
som vi har i indtægt i 2021. Vi har desuden indarbejdet de nye retningslinier for moms i budget og
bogholderi i 2021 i samarbejde med Loft Regnskab og Bogholderi, så vi har et retvisende budget at
forholde os til i driften fremover

Særlige oplysninger jf. Bekendgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet
Foreningens aktiviteter i form af produktion af tv-programmer er blevet realiseret i overensstemmelse
med. ansøgningen og senere dispensationer. Vi har således produceret og sendt 48 timers
førstegangsudsendelser i 2020 i overensstemmelse med de krav, der er opstillet af tilskudsgiver.
Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen for dets arbejde. Budgettet er i al væsentlighed anvendt
til sende- og produktionsomkostninger, udstyr og løn i overensstemmelse med ansøgningen

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling. Vi forventer at leve op til budget og alle krav i ansøgningen i 2021.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen .
Omsætning playoutaftale Kanal Østjylland .
NETTOOMSÆTNING .

Vareforbrug .
Personaleomkostninger .
Salgs- og distributionsomkostninger .
Ejendomsomkostninger ..
Administrationsomkostninger ..

ÅRETS RESULTAT ..

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

9

(ej revideret)
Regnskab Budget

Note 2020 2020
kr. kr.

776.092 805.000
120.000 160.000
896.092 965.000

1 -191.356 -147.000
2 -529.231 -600.000
3 -1.083 o
4 -29.783 o
5 -219.076 -218.000

-970.529 -965.000

-74.437 o

Overført resultat .

I ALT .

-74.437

-74.437
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Deposita .
Tilgodehavender .

Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER .

AKTIVER .

PASSIVER

Overført resultat .
EGENKAPITAL .

Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Anden gæld .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Note

Note

6

7

10

2020
kr.

4.000
4.000

129.163

133.163

133.163

2020
kr.

-74.437
-74.437

53.763
153.837
207.600

207.600

133.163
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NOTER

Vareforbrug
Køb af AV-udstyr m.m .

Personaleomkostninger
Løn og gager .
Omkostninger til social sikring .
Andre personaleomkostninger .

Salgs- og distributionsomkostninger
Rejseomkostninger .
Repræsentation, restauration .

Ejendomsomkostninger
Husleje .
Reparation og vediigeholdelse .
Mindre nyanskaffelser .

Administrationsomkostninger
Kontorhold .
Revision .
Kontingenter .
lt-omkostninger .

Egenkapital
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2020 Note
kr.

1
191.356

191.356

2
524.680

1.136
3.415

529.231

3
539
544

1.083

4
27.896

621
1.266

29.783

5
8.413

25.000
182.285

3.378

219.076

6

Egenkapital 1. januar 2020 .
Forslag til årets resultatdisponering .

Egenkapital 31. december 2020 .

Grundkapital

o

o

Overført
resultat

o
-74.437

-74.437

I alt

o
-74.437

-74.437
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Anden gæld
A-skat og AM-bidrag .
ATP og sociale omkostninger .
Feriepengeforpligtelse. .
Skyldig løn .
Moms .

12

2020 Note
kr.

7
67.680
1.136

13.500
18.220
53.301

153.837
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Årsrapporten for TVhuset Favrskov for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som
er beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter og modtagne
tilskud i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de
realiserede aktiviteter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Indtægter fra levering af ydelser og modtagne tilskud vedrørende regnskabsperioden indgår
resultatopgørelsen.

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vareforbrug, salg, reklame, administration, lokaler
mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

BALANCEN

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.


