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Anvendt regnskabspraksis

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Østjyske
Studerendes TV.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Aarhus N, den 8. september 2020

Thomas Pallesen

Lasse Løndahl

Jeppe Hovman

John Paul Jakobsen

formand og kasserer

næstformand
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Bestyrelse

Stine Breum Fisker
sekretær
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Østjyske Studerendes TV
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Østjyske Studerendes TV for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter Kulturministeiets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Foreningen Østjyske Studerendes TV 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 Østjyske Studerendes TV har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret
2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Resultatbudgettet har, som det
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er retvisende i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Bestyrelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere Foreningen Østjyske
Studerendes TV’s 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
bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er retvisende i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors erklæring

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6, 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
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 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
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 institutionen 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.
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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, samt god offentlig revisionsskik jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kapitel 4 og 6, 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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Den uafhængige revisors erklæring
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
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Bestyrelsen 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;
og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 institutionen, der er
omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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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.
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Den uafhængige revisors erklæring

Hammel, den 8. september 2020

Kvist & Jensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Johannes Simonsen
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statsautoriseret revisor
mne11802
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Østjyske Studerendes TV
Olof Palmes Alle 11
8200 Aarhus N

Bestyrelse

CVR-nr.:

35 31 96 03

Hjemsted:

Aarhus

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Thomas Pallesen, formand og kasserer
Lasse Løndahl, næstformand
Stine Breum Fisker, sekretær
Jeppe Hovman

Producere
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John Paul Jakobsen
Lars Løndahl Henriksen
John Paul Jakobsen
Revision

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

SparNord Aarhus
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Ledelsesberetning
Foreningens aktiviteter i 2019
I 2017 overtog Lasse Løndahl Henriksen og John Paul Jakobsen funktionen som producerer, og i
begyndelsen af 2019 har vi høstet frugterne af denne mere stabile organisering af arbejdet. Vi fortsatte med
at producere nogle af de faste programformater, som ComingUp og Marcs Kvarter, men fik også gang i
nye programformater; bl.a. Play Me Baby, program om computerspil, en serie der er særlig målrettet de
sociale medier, m.f.

I løbet af året har vi flere gange haft unge i praktik på stationen fra Potemkim og andre uddannelser. Det
har som regel fungeret godt; der har dog været noget forskel på, hvor selvstændigt praktikanterne har
kunnet arbejde. Derfor valgte vi i løbet af året, at vi maksimalt skal have to ad gangen.
Ved udbuddet af nye sendertilladelser fra 2020 indsendte vi ansøgning, men fik desværre ikke en af de nye
sendetilladelser. Det betød, at vi fra november gjorde klar til at omlægge udsendelsesvirksomheden til
online, samtidig med at vi dog omhyggeligt sørgede for at overholde forpligtelserne overfor vores seere på
MUX1.
Vi stiller løbende vores udsendelser til rådighed på YouTube, hvor vi driver kanalen TV Tonic:
www.youtube.com/user/tv2nic. Desuden har stationen en Facebookside: www.facebook.com/TVTonic til
at udbrede kendskabet til foreningen samt indhente respons på udsendelserne. Foreningens hjemmeside er
www.tvtonic.dk. Såvel Facebooksiden som hjemmesiden er blevet registreret hos Datatilsynet som
offentligt tilgængelige informationsdatabaser.
Foreningen havde i regnskabsåret 6 medlemmer.
Det økonomiske resultat for 2019 blev et underskud på 24.678 kr. Vi havde budgetteret efter et 0 eller et
lille overskud, men vi fik i slutningen af året uforudsete udgifter til teknisk udstyr. En stadig større del af
vores optageudstyr var i løbet af 2018 gået i stykker eller slidt op. Vi aftalte derfor køb af tre brugte
kameraer til en samlet pris på 40.000 kr. + moms. Disse kameraer blev leveret og brugt i løbet af året, men
blev først betalt i slutningen af året. Set i lyset af, at vi ikke fik fornyet vores sendetilladelse, var
kameraerne delvis en fejlinvestrering, men det har ikke været muligt efterfølgende at ophæve handelen eller
returnere de brugte kameraer. Da TV Tonic ved starten i 2015 havde lånt kameraer fra de tilknyttede
uddannelsesinstitutioner (som ikke er blevet tilbageleveret, men slidt op), er de brugte kameraer nu givet
videre med tak for lån. Samtidig blev vi gjort opmærksom på, at et tidligere udstyrsindkøb stadig var
regnskabsført som ”ikke-ibrugtaget” (23.998 kr.), selvom udstyret for længst var brugt og stort set slidt op.
Vi har derfor været nødt til at afskrive dette udstyr i 2019-regnskabet.
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Der har været et godt samarbejde med eleverne på Odder Højskole og de studerende på DMJX, hvor der er
blevet produceret gode ting. Samarbejdet kører gnidningsfrit. Vi arbejder fortsat på at få et tættere forhold
til Multiplatform Storytelling og Production på VIA University Colleges, og her har Stine Breum Fisker
gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til stationen.
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Ledelsesberetning

This document has esignatur Agreement-ID: 5680197eNTg240496144

I 2020 modtager foreningen ikke længere tilskud fra Kulturstyrelsen og sender ikke mere på MUX1.
Aktiviteten vil derfor være væsentlig lavere, men fortsætter dog på digitale platforme.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for TV Tonic er udarbejdet efter retningslinjerne i kapitel 4 i Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
Regnskabet aflægges i danske kroner med alle beløb afrundet til hele DKK.
Budgettet for driftsomkostninger, som lå til grund for foreningens ansøgning om sendetilladelse, er bearbejdet, så det passer til opstillingen i regnskabets resultatopgørelse, og væsentlige afvigelser kommenteres i
noterne nedenfor.

En del af omkostningerne til TV-produktion er anvendt til udstyrs-anskaffelser for at supplere udstyret, der
stilles til rådighed af de uddannelsesinstitutioner, hvor foreningens TV-udsendelser produceres. Anskaffet
udstyr gennem årene er nedskrevet
Regnskabet er udarbejdet af foreningens kasser, som også varetager den daglige bogføring for foreningen,
samt forestår betaling af leverandører, lønninger og andre kreditorer.
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Hele det udbetalte tilskud fra Kulturstyrelsen er indtægtsført i resultatopgørelsen, og den uforbrugte del af
tilskuddet opføres som et passiv (gæld) i balancen, idet foreningen har pligt til at tilbagebetale disse midler.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Note

1
2
3

2019

Budget 2019
(ej revideret)

2018

894.579
-407.607
-467.203

882.500
-344.561
-458.800

905.183
-373.795
-465.200

19.769

79.139

66.188

Administrationsomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver

-18.888

-51.625

-67.128

-23.998

0

0

Resultat før finansielle poster

-23.117

27.514

-940

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

0
-1.561

0
0

63
0

-24.678

27.514

-877

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

0
-24.678

27.514
0

0
-877

Disponeret i alt

-24.678

27.514

-877

Tilskud
Omkostninger
Personaleomkostninger
Bruttoresultat

4
5

6
7

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

Udstyr

0

23.998

Varebeholdninger i alt

0

23.998

Likvide beholdninger

110.087

201.419

Omsætningsaktiver i alt

110.087

225.417

Aktiver i alt

110.087

225.417

Anlægsaktiver
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Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

Overført resultat

-26.827

-2.149

Egenkapital i alt

-26.827

-2.149

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

15.000
121.914

0
227.566

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

136.914

227.566

Gældsforpligtelser i alt

136.914

227.566

Passiver i alt

110.087

225.417

Egenkapital
8

9
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Gældsforpligtelser

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter

805.000
63.000
500
14.000
0
0

797.623
72.660
500
34.400
0
0

894.579

882.500

905.183

401.879
5.728
0

337.005
7.556
0

320.807
7.556
45.432

407.607

344.561

373.795

463.247
3.956

458.800
0

465.200
0

467.203

458.800

465.200

4.821
510
1.556
15.000
3.501
1.000

0
0
0
15.625
0
1.000

1.624
0
110
21.375
0
6.519

-7.500

35.000

37.500

18.888

51.625

67.128

Personaleomkostninger
Løn og gager
ATP-bidrag

4.

805.000
63.095
300
14.000
10.588
1.596

Omkostninger
Produktions- og sendeomkostninger
Koda
Udstyr

3.

2018

Tilskud
Tilskud Kulturministeriet
UBOD midler fra SLRTV
Medlemskontingent
Ubrugte midler og depositum retur
Tilskud Slots og Kulturstyrelsen
Fondsmidler fra DSR

2.

Budget 2019
(ej revideret)

Administrationsomkostninger
Edb-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer
Kontingenter
Administrationsbidrag til Danmarks Medieog Journalisthøjskole

Østjyske Studerendes TV · Årsrapport for 2019

13

This document has esignatur Agreement-ID: 5680197eNTg240496144

1.

2019
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Noter

0

0

23.998

0

0

0

0

63

0

0

63

1.561

0

0

1.561

0

0

31/12 2019

31/12 2018

-2.149
-24.678

-1.272
-877

-26.827

-2.149

18.456
859
7.766
94.833
0

0
0
0
94.833
132.733

121.914

227.566

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter

8.

23.998

Andre finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter

7.

2018

Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

6.

Budget 2019
(ej revideret)

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2019
Årets overførte overskud eller underskud

9.

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Gæld til SKAT
Gæld til Danmarks Medie og Journalisthøjskole
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