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Virksomhedsoplysninger
Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for foreningen TV Nordkysten.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende bilede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2020.

Farum, den 31. august 2021
Bestyrelse

____________________________
David Abildgaard Molina Romero
Formand

_____________________________
Allan Andersen
Næstformand

_____________________________
Helle Smith
Kasserer
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Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til foreningens medlemmer i TV Nordkysten
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TV Nordkysten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik.

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
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik. 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 selskabets 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 selskabet, 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

·

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 selskabets 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 selskabets 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 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.
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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.

·

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 god regnskabsskik.

Hellerup, den 31. august 2021

Rasmus Rolighed Asmussen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne45874
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskiks krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Virksomhedsoplysninger

TV Nordkysten
c/o David Abildgaard Molina Romero
Paltholmvej 112, 2. Mf.
3520 Farum
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

40 57 33 21
Farum
1. januar – 31. december 2020

Bestyrelse

David Abildgaard Molina Romero (formand)
Allan Andersen (næstformand)
Helle Smith

Revisor

Crowe
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
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Virksomheden

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter består i at sende lokalt TV regionalt i Nordsjælland.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2020 har for mange været et omfattende år med uønskede begrænsninger grundet Covid-19. Dette
har også haft betydning for foreningens arbejde.

Til trods for nedsatte krav ift. produktionen under covid-19 har vi leveret en del nyproduceret
indhold. Vi har under Covid-19 bragt nye indslag, hvor det har været muligt, hvilket har været
næsten hver uge. Vi har også fokuseret en del af vores kræfter på at forbedre kvaliteten af vores
produktion og har blandt andet dedikeret os til at lære et nyt og mere avanceret redigeringsprogram,
som tillader flere grafiske funktioner.
Et af foreningens mærkesager er at involvere unge elever på den lokale produktionsskole i
Frederiksværk. Skolen har en linje dedikeret tv- og fotoproduktion, men også dette arbejde er sat på
stand-by, hvilket primært skyldes skolens covid-nedlukning. Samarbejdet er dog i skrivende stund
ved at blive genetableret, dog i en mere beskeden form, hvilket primært skyldes, at
produktionsskolerne siden foreningens godkendelse til at sende lokalt tv er blevet erstattet af en ny
type skole (FGU), som ikke i samme grad tillader eleverne at dedikere den fornødne tid til at
dygtiggøre sig inden for tv-branchen.
Så 2020 har været et turbulent år, men trods de mange forbehold føler vi, at vi som nystartet forening
har fundet et solidt fodfæste i Nordsjælland. Vi er tilfredse med kvaliteten og alsidigheden i vores
programmer. Vi har dertil et aktivt samarbejde med Netavisen Gribskov, Gribskov kommunes mest
læste netmedie, som betyder, at stationens ugentlige programmer promoveres aktivt og kontinuerligt
via en dedikeret plads på avisens forside.
Økonomisk har vi opfyldt vores målsætninger og leverer et regnskab i balance. Vi har investeret en
del i nyt udstyr og vi har fundet en arbejdsgang, som tillader at vi opfylder programkravene samtidig
med at kunne have arbejde ved siden af. Både formanden og næstformanden, som er de bærende
kræfter i foreningen, arbejder som journalister i Nordsjælland i det daglige virke; et virke som
gennem årets løb har hjulpet TV Nordkysten med at holde et nyhedsaktuelt fokus på de lokale
begivenheder og som har sikret adgang til kilder som ikke normalt tilfalder en lokal, frivilligt drevet
tv-station.
Foreningen har modtaget et årligt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, og vi har levet op til de krav,
der er blevet stillet via bekendtgørelsen for tilskuddet.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
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Vores produktion har været mindre end forventet. Det skyldes udelukkende de nye covid-forbehold,
som blandt andet har sikret, at sociale, offentlige begivenheder, som ellers er kanalens kerneområde,
har været utilgængelige.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TV Nordkysten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Regnskabsperioden dækker over 12 måneder.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

GENERELT

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
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.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med God regnskabsskik.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN
Bruttofortjeneste
Bruttoresultat består af modtagne tilskud med fradrag af driftsudgifter og andre eksterne omkostninger.
Tilskud
Indtægter ved tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de modtages.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til småanskaffelser.

BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver består af deposita.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der 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 indestående på bankkonti.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.

C:\Users\rrp\OneDrive - Crowe Horwath\Planlægning\Atlas\Humle 2020\Årsrapport 2020 Humle Bio.docx/RRA
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Driftsudgifter
Driftsudgifter omfatter årets driftsudgifter og måles til kostpris.

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar - 31. december 2020

2020
kr.

Note

Tilskud
Driftsudgifter

827.929
-766.363

Bruttoresultat
3

61.566

Andre eksterne omkostninger

-75.964

Driftsresultat

-14.398

Årets resultat

-14.398
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1
2

Balance
pr. 31. december 2020

AKTIVER
Note
Deposita

16.444

Finansielle anlægsaktiver

16.444

Anlægsaktiver i alt

16.444

Tilgodehavende tilskud

51.837

Tilgodehavender

51.837

Likvide beholdninger

887

Omsætningsaktiver i alt

52.724

Aktiver

69.168
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2020
kr.

Balance
pr. 31. december 2020

PASSIVER
2020
kr.

Note

4

-14.398

Leverandører af varer og tjenesteydelser

83.566

Kortfristede gældsforpligtelser

83.566

Gældsforpligtelser

83.566

Passiver

69.168

5 Eventualposter mv.
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapital

Noter
2020
kr.

2

3

Tilskud
Tilskud, Slots og Kulturstyrelsen
Tilskud, EU LAG

776.092
51.837

Tilskud i alt

827.929

Driftsudgifter

Porto og gebyrer
Køb af software
Sendesamvirket
Diverse udgifter
Revisor
Konsulentydelse
Kameraudstyr

142
359
180.885
31.988
15.625
483.736
53.628

Driftsudgifter i alt

766.363

Andre eksterne omkostninger
Småanskaffelser

75.964

Andre eksterne omkostninger i alt

75.964
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1

2020
kr.
4

5

Leverandørgæld
Leverandørgæld
Revisor

67.941
15.625

Leverandører i alt

83.566

Eventualposter mv.
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Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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