
Ledelsesberetning for Frederiksberg Lokal-tv 2021

Også i 2021 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. Vilkårene i 
sendetilladelsen blev overholdt trods pandemien. Økonomisk ramtes vi 
med færre muligheder for projektindtægter, ligesom Frederiksberg 
Kommune valgte at halvere vores tilskud. Alligevel kom vi ud af året med 
overskud og økonomien er stadig sund.

Regnskab
Regnskabet er udarbejdet efter samme principper som i de tidligere år. 
For at skabe mere klarhed er der i regnskabers noter op stillet regnskaber
for 1) Tilskuddet fra Kulturstyrelsen (note 1), tilskuddet fra Frederiksberg 
Kommune (note 2) og øvrige indtægter og udgifter (note 3).

Indtægter: Den største indtægtspost er tilskuddet fra mediesekretariatet
(810.495 kr, lidt mere end i end i 2020). I 2021 fik vi udbetalt 126.430 
kr. i kabelvederlag for året 2019, hvilket var 25.000 kr. færre end året 
før. Som nævnt valgte (et politisk flertal i) Frederikberg kommune, at 
halvere tilskuddet til lokal-tv, så vi i 2021 fik 100.000 kr. i tilskud. 
Indtægter fra medlemskontingenter og medlemsbidrag beløb sig til 5.550 
kr. Indtægterne udgjorde samlet 1.042.475 kr., 100.000 kr. mindre end i 
tidligere år, men da vi havde fået oplyst at kommunen ville skære ned på 
tilskuddet var vi forberedt, og indtægterne svarede derfor til det 
budgetterede 

Udgifter: De samlede udgifter udgjorde 993.488 kr., hvilket ligger tæt på
det forventede. Efter reorganiseringen af Sendesamvirket (og en ny 
bestyrelse) er udgifterne til sendesamvirkets del af sendeudgifterne falder
væsentligt. Til gengæld er lønomkostningerne steget lidt i det samlede 
regnskab, hvilket afspejler at trods nedgangen i antal fuldtidsansatte er 
ansat flere i flexjob og at flere af disse har fået øget deres timetal. 

Årets resultat viser et overskud på 48.987 kr. Overskuddet resulterede i
en forbedring af egenkapitalen, der nu er på 245.929 kr. Reelt udestår 
også kabelvederlaget for 2021, så Frederiksberg Lokal-tv’s egenkapital er,
hvis kabelvederlaget for år 2020 indregnes, over 300.000 kr. Bestyrelsens
mål har hidtil været at opretholde en egenkapital på 200.000 kr., men 
reduktionen i tilskuddet fra Frederiksberg Kommune betyder at, 
bestyrelsen ønsker at øge foreningens robusthed.

Regnskab for støtten fra Kulturstyrelsen kan ses af note 1 i 
regnskabet. Som nævnt var det samlede tilskud 810.495 kr. I regnskabet
henføres i alt udgifter for 811.000 kr. til den del af virksomheden, der 
støttes af Kulturstyrelsen. Støttebeløbet er således udnyttet fuldt ud.



Andre forhold: Antallet af medarbejdere og frivillige har været stabil 
over året med en ansat fuldtid, 4 ansat i flexjob, 5 ”fuldtid-frivillige” og en
række ”deltids-frivillige, varierende over tid. Det betyder også at der 
ugentligt produceres det som sendetilladelsen kræver.

Samarbejdet med de andre lokalmedier i Allégade 12 fungerer stadig fint. 
Det gælder især Frederiksberg Mediecenter, som står for husleje og 
udstyret på matriklen. Det er en stor hjælp, at der er ansat en netværks-
it medarbejder. Samarbejdet i Sendesamvirket fungerer også 
upåklageligt.

Anvendt regnskabspraksis: Regnskabsprincippet er fortsat drift.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for 
virksomheder i regnskabsklasse A e. Den anvendte regnskabspraksis er 
uændret i forhold til foregående år. 

Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes 
indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I 
balancen indregnes aktiver, 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 
nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 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.

RESULTATOPGØRELSE indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter 
og omkostninger debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale 
nedskrivninger. 

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige 
personalerelaterede omkostninger. 

Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, 
at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og 
restværdier: Brugstid, år Restværdi, procent Goodwill 7 0 Andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar 3-5 0 Afskrivningsgrundlaget er aktivets 
kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle 
nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar 



til brug, og revurderes årligt. Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 
foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt neden for. 

Andre finansielle poster. Under andre finansielle poster indregnes 
renteindtægter og renteomkostninger.

BALANCE 
Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, 
driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles i balancen til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen 
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Materielle anlægsaktiver 
afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier. Materielle 
anlægsaktiver på DKK 14.100 eller mindre straksafskrives. Gevinster eller
tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle 
omkostninger til bortskaffelse. 

Tilgodehavender. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til 
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på 
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der
på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et 
tilgodehavende er værdiforringet. Deposita, der er indregnet under 
aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende selskabets 
indgåede lejeaftaler. 

Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet 
under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 

Likvide beholdninger: Likvide beholdninger omfatter indestående på 
bankkonti samt kontante beholdninger.
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