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Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Middelfart Lokal TV.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 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 2020.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet 
anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Middelfart Lokal TV

Konklusion

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.

Vi har revideret årsregnskabet for Middelfart Lokal TV for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.



Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 
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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer 
på grundlag af regnskabet.

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:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 
konklusion om effektiviteten af foreningens 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 regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Revisors anbefalinger

Fremadrettet bør proceduren omkring betalinger ændres til, at fakturaen der skal betales sendes i en e- 
mail til 2 godkenderen, som så skal sikre sig at beløb og betalings id, er det der er tastet ind i banken.

Indførsel og fastholdelse af fælles ’drev’ med alt regnskabsmateriale og med adgang for hele bestyrelsen 
skaber og sikre dels åbenhed og dels let adgang i forbindelse med løbende revision. Brug af samme 
regnskabssystem som revisor giv ligeledes gøre bl.a. revisionen enkel.

Trekantens Regnskabsservice
V/ Charlotte Skovby 
Lyøvænget 3
5500 Middelfart
Telefon +45 22 95 13 24



Foreningsoplysninger

Foreningen Middelfart Lokal TV
Assensvej 177
5500 Middelfart

CVR-nr.: 21 50 96 47

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Middelfart

Bestyrelse Henry Hansen, formand
Kevin Mikkelsen 
Steen Dahlstrøm
Christen Bruhn 
Peder Jensen 
Frank Ramsing

Revisor Trekantens Regnskabsservice
V/ Charlotte Skovby
Lyøvænget 3
5500 Middelfart

Telefon +45 22 95 13 24



Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion af lokal TV og 
beslægtet arbejde heraf.

Udvikling i året
Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på DKK 251.260 og foreningens balance pr.
31. december 2020 udviser en egenkapital på DKK 1.747.433.

Begivenheder efter balancedagen
Stationen har for 2020 mistet både det kommunale tilskud samt tilskuddet fra Kulturministeriet. 
Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling fremlægge forslag til den fremtidige drift af stationen. 
Det er bestyrelsen forventning at generalforsamlingen vil tiltræde bestyrelsen forslag. Der er ikke efter 
balancedagen indtruffet yderligere forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af 
årsregsnkabet.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2020 2019

Nettoomsætning 114.299 1.105.488

Dækningsbidrag 0 1.105.488

Andre eksterne omkostninger -262.892 -335.955
Personaleomkostninger -92.405 -400.582
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver 0 -27.022

Resultat før finansielle poster -240.998 263.056

Finansielle omkostninger -10.262 -5.326

Resultat før ekstraordinære poster -251.260 260,170

Ekstraordinære poster 0 80.531

Årets resultat -251.260 417.134



Balance 31. december

Aktiver

2020 2019

Andre anlæg. Driftsmateriel og inventar 123.210 108.211
Materielle anlægsaktiver 123.210 108.211

Anlægs aktiver 123.210 108.211

Andre tilgodehavender 159.176 28.234
Tilgodehavender 159.176 28.234

Likvide beholdninger 1.465.046 1.760.158

Omsætningsaktiver 1.624.222 1.788.392

AKTIVER 1.747.432 1.896.603

Passiver

Egenkapital 1.615.537 1.866.798

Anden gæld 54.733 29.805
Kortfristede gældsforpligtelser 54.733 29.805

Gældsforpligtelser 77.162 29.805

PASSIVER 1.747.432 1.896.603



Noter til årsregnskabet

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Middelfart Lokal TV for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med den angivne 
regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder 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 ved 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 for hver enkelt.

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 afdrag 
og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb.

Ved indregning og måles, tager hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Evt. Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing 
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved tilskud og sponsorater mv indregnes i resultatopgørelsen, når disse modtages.



Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af 
rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder program- og sendeomkostninger, lokale og kontoromkostninger 
og omkostninger til bil.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge 
til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som vedrører 
reguleringer af tidligere års modtagne tilskud (nettoomsætning) samt indtægter og omkostninger som 
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes 
at være af tilbagevendende karakter.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 25.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser
Finansielle gælsforpligtelser indregnes til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger på tidspunkt for låneoptagelse. I efterfølgende periode måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rrente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over



låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For 
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld med en over afdragstiden foretaget afskrivning af 
lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelsersom omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til 
kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den 
nominelle værdi.
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