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Hermed fremsendes bestyrelsens ledelses-beretning, samt det reviderede og af bestyrelsens
underskrevne regnskab 2020 til mediesekretariates godkendelse.
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Ledelsesber`etning for Frederiksberg Lokal-tv 2020

I 2020 har aktivitetsniveauet på stationen været præges af corona-pandemien, hvilket i lange

perioder betød at der var få frivillige og ansatte på stationen og de fleste arbejdede hjemmefra..
Økonomien påvirkedes også men udviklede sig positivt, men forventede indtægter og mindre

produktionsudgifter. Økonomien er stadig sund.

Indtægter: Den største indtægtspost er tilskuddet ffa mediesekretariatet (776.092 kr, 50.000 mindre
end i 2019) og ffa Frederiksberg Kommune (200.000 kr.).  I 2020 fik vi udbetalt  152.279 kr. i
kabelvederlag for året 2018.Indtægter fra medlemskontingenter beløb sig til  11.500 kr. Indtægteme
udgjorde samlet  1.139.871  kr. Hvilket svarer til det budgetterede

Udgifter:  De samlede udgifter udgjorde  1.043.415  kr., hvilket er 200.000 kr.  mindre end forventet.
Årsagen var en corona-relateret mindre udgift til produktionsomkostninger, mindre udgifter
Sendesamvirket (sendeomkostninger) efter der er kommet en ny bestyrelse. Lønudgifteme er trods
corona-pandemien steget voldsom og ligger ca.  82.000 kr over det budgetterede. Det skyldes dels at
bortfaldet af mentor ansættelser har medført, at vi har ansat flere i flexjob og har øget timetallet for
andre i flexjob. I løbet af året besluttede vi også en hvis tilbageholdende med hensyn til udgifteme,
hvilket ud over posten produktionsomkostninger også påvirkede posten: øvrige omkostninger.

Årets resultat viser et overskud på 96.456, mod et forventet underskud på  107.000 kr. Forskellen
skyldes langt hen af vejen, at vi ikke kunne bruge vores kabelmidler pga. corona. Det resulterede i
en forbedring af egenkapitalen, hvilket resulterede i en forbedring af egenkapialen til  196.942 kr.
Reelt udestår også kabelvederlaget for 2020.  Så Frederiksberg Lokal-tv's egenkapital er, hvis
kabelvederlaget for år 2020 indregnes, over 300.000 kr.  Bestyrelsens mål er at opretholde en
egenkapital på 200.000 kr.

åeetgsnasmk,aeåef?i,ssktuødtt7e7n6:g32Kkur'.t#åsrtrrroe,,esket3#:s:::nåteT::åEkie:e3åsakfabet.somnævntvar
omkostnjngsregnskabet tiibagestår 843.4i5  kr.  Støttebeiøbet er såiedes  udnyttet fuidt  ud.

Andre forhold:  Som  nævnt overfor døde et af vores centrale  medarbe].dere,  Kim Varde,  i
løbet af året.  Det gav  stationen  probiemer mht.  sikring  af udsendeiserne.  Der for oplærer flere
nu  i  denne  funktion.  Eiiers  har antaiiet  af medarbejdere  og  friviiiige  har været  stabii  over året.

Vores  hidtidige  samarbejde  med  ''Levende  By'',  der har varetager den  professionelle
lønadministration  i  samarbejde  med  et  iønfirma,  ændret såiedes  at vi  seiv  direkte  med
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Revisionspåtegning
Undertegnede, der opfylder de almindelige habjlitetskrav,  har revjderet det af ledelsen aflagte
årsregnskab for 2o2o for Frederiksberg  Lokal TV.

Den udførte revision
Undertegnede  har,  i overensstemmelse med almindeligt anerkendte  revisionsprincipper og  i
overensstemmelse med tilsagnsbrevet og  den til enhver tid  gældende tilskudslovgivning, til-
retteiagt og  udført revisionen  med  henbiik på at opnå  begrundet overbevisning om, at
årsregnskabet er uden væsentiige feji  eiier mangier.  under revisionen  har vi  ud fra en
vurdering  af væsentlighed og  risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i
årsregnskabet anførte  beiøb og  øvrige opiysninger.  Vi  har herunder taget stiiiing tii  den  af
ledelsen valgte  regnskabspraksis og de udøvede  regnskabsmæssige skøn samt vurderet,  om

ii,:I:ååsetaebre::j::osrpTaar:ioo:eies,,gT,[,e;:::åe,:,?,destgørende.Ende,igharvivurderet-

Revisionen  har ikke givet anledning  til forbehold/bemærkninger.

Konklusion
Det er vor opfatteise,  at årsregnskabet er afiagt i overensstemmeise  med  iovgivningens krav
til  regnskabsaflæggelsen, og  at det giver et retvisende billede af stationens aktiver og
passiver,  økonomiske stilling  samt resultat.

Sted, dato og revisors underskrift

Frederiksberg den 19. juni 2021
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Bo Kømler
Foreningsvalgt  revisor

Undertegnede iedelse af Frederiksberg  Lokal i\/ bekræfter at have afiagt årsregnskab for 2o2o
og  anser dette for aflagt i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen.

Sted, dato og stationens samlede bestyrelses og ledelses uhderskrifter

Frederiksberg den 19. juni 2021
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Regnskab -Frederiksberg Lokal TV
Resultatopgørelse for 1. januar -31. december 2020

Noter     lndtægter:

1           Tilskud fra  Radio-og tv-nævnet
2           Projektindtægter(incl.  Frb.  Kommune)
3          Øvrigeindtægter(senote)

lndtægter i alt

Omkostninger:

Produktionsomkostninger

Sendeudgifter (DIGl-TV)

Løn-og personaleudgifter

4          Projekt udgifter

Øvrige omkostninger

Omkostninger i alt

Resultat før afskrivninger og renter

Afskrivninger:
Årets afskrivninger
Avance/tab ved salg af aktiver
Resultat før renter:
Rente indtægter
Rente udgifter

Arets resultat før eventuel skat
Rente udgifter

Arets resultat før eventuel skat

Regnskab
Hele kr.

776.092
200.000
163.779

1.139.871

239.274

230.885

332.665

200.000

40.591

1.043.415

96.456

0
0

96.456
0
0

96.456

Budget

770.000
220.000
143.000

1.133.000

400.000

290.000

250.000

220.000

80.000

1.240.000

-107.000

-107.000



Noter til regnskabet

Note l       regnskabfor driftstilskud
indtægt

udgifter
Produktionsomkostninger
Sendeudgifter (DIGl-TV,  afvikling  mm.)
Løn-og  personaleudgifter
Øvrige omkostninger
udgifter i  alt
Bruttoresultat driftstilskud

Note 2       Projektindtægter
THskud  Frederiksberg  Kommune
Projekter

Note3      øvrigeindtægter
Kabelvederlag 2018
Medlemskontingenter og bidrag

Note 4       Projekt omkostninger
Frederiksberg Kommune
Lønudgifter
Produkjtionsudgifter

regnskab
776.092

239.274
230.885
332.665

40.591

843.415
-67.323

200.000
0

200.000

152.279
11.500

163.779

150.000
50.000

200.000

budget
770.000

400.000
290.000
250.000

80.000
1.020.000
-250.000

200.000
20.000

220.000

131.000

12.000
143.000

150,000
50.000

200.000
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