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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Foreningen TV Vestjylland.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsårets 1. januar – 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

This document has esignatur Agreement-ID: e72101rXpPs247615364

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse
Ringkøbing, den 11. maj 2022

Bestyrelse

Morten Krarup Nielsen

Formand

Poul Bülow

Mette Krarup Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Foreningen TV Vestjylland
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen TV Vestjylland for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

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 årsregnskabet". Vi er uafhængige 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 øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeivs er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion
Fremhævelse af forhold vedrørende revision
Foreningen TV Vestjylland har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. januar - 31. december 2022.
Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 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 foreningens evne til at fortsæt te
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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1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 rime lighed 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

•

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 revisionsbeivs, 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 in tern kontrol.

•

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 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 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 selskabet ikke længere kan fortsæt te driften.
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skepsis under revisionen. Herudover:
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•

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 kon-

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 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 fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skjern, den 11. maj 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Kim Rune Brarup

Statsautoriseret revisor
mne10734
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
TV Vestjyllands opgave er at sende ikke-kommercielt tv til indbyggerne i Midt- og Vestjylland, ud fra den
sendetilladelse, der er udstedt af Radio- og TV-nævnet.
Vores indslag bliver sendt på Kanal Midt-Vest, som drives sammen med de andre ikke-kommercielle Tvstationer i området. Udsendelserne stilles desuden til rådighed on-demand og via stream.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 810.495 kr., imod sidste års nettoomsætning på 776.092 kr. Det ordinære
resultat udgør 81.383 kr. imod sidste års resultat på -35.846 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfreds-

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens
finansielle stilling væsentlig.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen TV Vestjylland er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be
stemmeiser for en klasse A-virksomhed.
Årsrapporten aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre de

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Foreningen har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.
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regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har
valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver,
hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanlig vis
svarer til nominel værdi.
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Balancen

Resultatopgørelse 1. januar - 31 december
Note

Budget 2022

2021

2020

1
2

3
4

Tilskud
Andre eksterne omkostninger

806.500
-124.000

810.495
-145.994

776.092
-185.161

Bruttoresultat

682.500

664.501

590.931

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-656.000
-20.000

-652.911
-13.629

-612.407
-14.043

Driftsresultat

6.500

-2.039

-35.519

Ubod midler

85.000

84.843

85.000

84.843

0

-1.000

-1.421

-327

90.500

81.383

-35.846

90.500
0

81.383
0

0
-35.846

90.500

81.383

-35.846

Sekundære indtægter
5

Øvrige finansielle omkostninger
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

Andre tilgodehavender

84.843

14.985

Tilgodehavender i alt

84.843

14.985

Likvide beholdninger

10.048

35.854

Omsætningsaktiver i alt

94.891

50.839

Aktiver i alt

94.891

50.839

45.537

-35.846

45.537

-35.846

Gældsforpligtelser
Anden gæld

49.354

86.685

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

49.354

86.685

Gældsforpligtelser i alt

49.354

86.685

Passiver i alt

94.891

50.839

Omsætningsaktiver
6

7

Egenkapital
Foreningens egenkapital
Egenkapital i alt

8
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Passiver

Egenkapitalopgørelse
Egenkapital
Foreningens egenkapital 1. januar 2021
Årets overførte overskud eller underskud

-35.846
81.383
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Noter
Budget 2022

2021

2020

805.000
1.500

810.495
0

776.092
0

806.500

810.495

776.092

3.000
1.000
20.000
0
1.000
4.000
95.000
0

2.955
2.060
17.500
0
635
5.119
117.525
200

2.955
2.273
10.000
2.000
4.375
13.520
150.038
0

124.000

145.994

185.161

585.000
65.000
6.000

586.864
60.000
6.047

567.864
40.000
4.543

656.000

652.911

612.407

1

1

1

20.000

13.629

14.043

20.000

13.629

14.043

1.000

1.421

327

1.000

1.421

327

1.

2.

3.

Tilskud
Driftstilskud fra Slots og Kulturstyrelsen
Medlemstilskud

Administrationsomkostninger
IT-omkostninger
Porto og gebyr
Revisionshonorar
Advokat
Kursusomkostninger
Rejse- og befordringsgodtgørelse
Sende- og programomkostninger
Bøder

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4.

5.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Mindre nyanskaffelser

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

Foreningen TV Vestjylland - Årsrapport for 2021

13

This document has esignatur Agreement-ID: e72101rXpPs247615364

(ej revideret)

Noter

7.

8.

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende Ubod midler 2020

Likvide beholdninger
Bankkonto

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Afsat revisor

31/12 2020

0
84.843

14.985
0

84.843

14.985

10.048

35.854

10.048

35.854

38.502
852
10.000

75.833
852
10.000

49.354

86.685
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31/12 2021
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