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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Foreningen Tvung.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er det interne årsregnskab 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.

This document has esignatur Agreement-ID: 552b1fdaXkRn18866369

Nørresundby, den 16. januar 2019

Bestyrelse

Rolf Bekker

Peter Vestergaard

Michael Borg
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Foreningen Tvung
Konklusion
Vi har revideret det interne årsregnskab for Foreningen Tvung for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for Foreningen Tvung for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis,
der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab”. Vi er uafhængige af
fonden 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.
Fremhævelse af forhold i det interne årsregnskab - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henviser til det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne årsregnskab kan
derfor være uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde det interne
årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors erklæring
Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab.

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, 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 fondens 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 det interne årsregnskab 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
fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne årsregnskab 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden 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.
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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:

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors erklæring

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det
interne årsregnskab. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 16. januar 2019
This document has esignatur Agreement-ID: 552b1fdaXkRn18866369

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

Jens Aaen

statsautoriseret revisor
mne14950

Flemming M. Nielsen
registreret revisor
mne18501
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Fondsoplysninger
Foreningen

Foreningen Tvung
Stationsvej 10
9400 Nørresundby

Bestyrelse

CVR-nr.:

35 27 62 11

Stiftet:

19. november 2013

Hjemsted:

Nørresundby

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Rolf Bekker
Peter Vestergaard

Revision

This document has esignatur Agreement-ID: 552b1fdaXkRn18866369

Michael Borg
Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at varetage fælles anliggender for tv-stationer, der indgår i medlemsforholdet og
sikre at tv udsendelserne bliver sent i TV2/nords dækningsområde.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Tvung har kørt efter forvening i året 2018. Det har været en god blanding af ungdomsudsendelser som er
blevet vist på Kanal Nord, lige fra demokratiske debatter, unge på tinge til arrangementer som,
undomsringens musikfestival, fodbold turneringer, motorcross, svømmestævner, håndbold turneringer mv.
Der har været udviklet en del musikvideoer fra de unge, samt små novelle film og dokumentar programmer
med en god brev vifte af emner som, er aktuelle i de unges virkelighed og hverdag. Det er specielt
nævneværdigt, at se den brede forankring af udsendelser der har været i løbet af 2018, som helt sikkert
viser at ungdomskanalen rammer den brede del af ungdommen.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens
finansielle stilling væsentligt.
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Årets nettoomsætning udgør 795.896 kr. mod 760.228 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-2.441 kr. mod 1.727 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2017

795.896
-791.777

760.228
-751.945

4.119

8.283

Administrationsomkostninger

-6.560

-6.556

Kapacitetsomkostninger i alt

-6.560

-6.556

Årets resultat

-2.441

1.727

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

0
-2.441

1.727
0

Disponeret i alt

-2.441

1.727

Nettoomsætning
Omkostninger
Bruttoresultat

3

Forslag til resultatdisponering:

Foreningen Tvung · Intern årsrapport for 2018

7

This document has esignatur Agreement-ID: 552b1fdaXkRn18866369

1
2

2018

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

Likvide beholdninger

213

2.654

Omsætningsaktiver i alt

213

2.654

Aktiver i alt

213

2.654

Overført resultat

-6.037

-3.596

Egenkapital i alt

-6.037

-3.596

Leverandører af varer og tjenesteydelser

6.250

6.250

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

6.250

6.250

Gældsforpligtelser i alt

6.250

6.250

213

2.654

Omsætningsaktiver
4

Egenkapital
5

Gældsforpligtelser

Passiver i alt
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Passiver

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter

760.228

279.977
170.600
170.600
170.600

286.945
155.000
155.000
155.000

791.777

751.945

310
6.250

306
6.250

6.560

6.556

213

2.654

213

2.654

-3.596
-2.441

-5.323
1.727

-6.037

-3.596

Likvide beholdninger
Nordjyske Bank 7444-0001322752

5.

795.896

Administrationsomkostninger
Porto og gebyrer
Revisorhonorar

4.

760.228
0

Omkostninger
Kanal Nord
Brønderslev Ungdomsskole
Jammerbugt Ungdomsskole
Ungdomsskolen, Aalborg Kommune

3.

797.623
-1.727

Nettoomsætning
Tilskud, Kulturstyrelsen
Tilbagebetaling tilskud tidligere år

2.

2017

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2018
Årets overførte overskud eller underskud
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1.

2018

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Den interne årsrapport for Foreningen Tvung er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herudover
har fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
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 ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, 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.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden den interne
årsrapport aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt tilskud fra Kulturstyrelsen i henhold til tilsagn har
fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til ungdomsskoler til produktion af tv-udsendelser.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Balancen
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser

This document has esignatur Agreement-ID: 552b1fdaXkRn18866369

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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