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Ledelsespåtegning
Undertegnede har aflagt årsrapport for Foreningen TV Møn.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Askeby, den 4. juni 2018

Bestyrelse:

__________________
Sigurd Bo Bojesen

__________________
Eva Brinch

___________________
Magnus Bo Bojesen
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Den uafhængige revisors erklæring
Til interesseparterne i Foreningen TV Møn
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen TV Møn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 samt lov om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.
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 lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Foreningen TV Møn 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 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med samt lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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 foreningens 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 en 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, 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.
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, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors erklæring

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi 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 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 foreningen
ikke længere kan fortsætte driften.

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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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
lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors erklæring
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 hensyn til forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar 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 mener, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser
i bevillinger, love og andre forskrifter samt med 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 virksomheder, 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 om i den forbindelse.

Stege, den 4. juni 2018
Kirkhoff
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR.nr 30 35 10 02
Kirsten Kirkhoff
statsautoriseret revisor
mne9390
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Foreningen TV Møn
Klekkendevej 13
4792 Askeby
CVR.nr. 35 36 38 31
Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Foreningen er stiftet den 4. december 2013

Bestyrelse

Sigurd Bo Bojesen
Eva Brinch
Magnus Bo Bojesen

Revision

Kirkhoff
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Storegade 17B
4780 Stege

Bankforbindelse

Møns Bank
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Ledelsesberetning
Den forventede økonomiske udvikling
Det ordinære tilskud for 2017 var på kr. 754.200, som var mindre end året før. 16. november 2017 blev et
ekstraordinært tilskud på kr. 6.028 krediteret TV MØNs konto. Det samlede beløb for 2017 er derfor på kr.
760.228, som er i stand til at dække produktion af programmer, betaling til DIFI TV og Koda på det nuværende
niveau, men, som i 2016, levner ikke rum for nogen former for uforudsete udgifter, køb af udstyr eller reparationer.
Årets aktiviteter
Foreningen har gennemført de planlagte aktiviteter i MUX1 i overensstemmelse med tilsagn fra Radio- og tvnævnet.
TV Møn blev udvalgt til at deltage i en forsøgsordning, men desværre lykkedes det ikke at gennemføre det
planlagte forsøg, og foreningen har derfor tilbagebetalt det tilkendte beløb.
Udvikling i aktiviteter
Der er ingen planer om at udvide aktiviteten ud over det i MUX1 bekendtgørelsen påkrævede.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen TV Møn er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er således:
Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
Indtægter
Tilskud fra Kulturstyrelsen samt øvrige indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Balancen
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Realiseret
2017
kr.

Note

Budget
2017
t.kr.

Realiseret
2016
t.kr.

(ej revideret)

Tilskud fra Kulturstyrelsen

760.228

805

831

1.300

-

1

761.528

805

832

(755.327)

(795)

(816)

(10.904)

(10)

(14)

Driftsomkostninger i alt

(766.231)

(805)

(830)

Resultat af primær drift

(4.703)

Kontingenter
Indtægter i alt
1

Produktion af programmer

2

Administrationsomkostninger

-

2

-

-

(4.703)

-

2

Overført til årets resultat

(4.703)

-

2

Disponeret i alt

(4.703)

-

2

Finansielle indtægter
Årets resultat

-

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2017
kr.

Note
Tilgodehavende merværdiafgift

2016
t.kr.

106.705

97

-

-

106.705

97

13.270

94

Omsætningsaktiver i alt

119.975

191

Aktiver i alt

119.975

191

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger (bankindestående)
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Balance 31. december
Passiver
2017
kr.

Note

2016
t.kr.

Egenkapital
Overført resultat primo

(17.647)

(20)

Overført resultat

(4.703)

2

Egenkapital i alt

(22.350)

(18)

142.125

21

-

188

200

-

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

142.325

209

Gældsforpligtelser i alt

142.325

209

Passiver i alt

119.975

191

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til Kulturstyrelsen
Anden gæld
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Noter
Realiseret
2017
kr.

Budget
2017
t.kr.

Realiseret
2016
t.kr.

(ej revideret)

1.

Produktion af programmer
Produktion

(408.100)

(420)

(398)

Stationsledelse

(130.000)

(108)

(130)

Sendeomkostninger DIGI TV

(158.860)

(197)

(158)

Leje af kontor/studio

(12.000) )

(24)

)

(9)

Udstyr

(8.075) )

(34)

Vedligeholdelse af udstyr mm.

(3.320) )

Koda

(9.165) )

(9)

(25.807) )

(30)

Anden leje

Annoncering
Kørselsgodtgørelse

(755.327)

2.

(70)

)

(11)

(13)
(795)

(816)

Administration
Telefon mm.

-

Revision og regnskabsmæssig assistance
Diverse

(10.000)
(904)
(10.904)

(10)
(10)

(2)
(10)
(2)
(14)
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