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BESTYRELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2017 for Fynbo TV. 

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. 

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Nyborg, den 7. marts 2018 

Bestyrelse 

(ej¿ /4~~ 
Peder Andersen Bnan Lange 

~ ~~ oL ~ 
Sofie Peulecke 

Formand 

r-a1)I~ 
Lars And en 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen ; Fynbo TV 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fynbo TV for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Fremhævelse af forhold 
Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer som sammenligningstal 
medtaget budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af foreningen 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. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl 

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, 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, 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 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 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 



IBDO 5 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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. 
- 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. 

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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 bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen. 

Svendborg, den 7. marts 2018 

Be~ autorise t revisionsaktieselskab 
C{-nr. 20 22 26 70 

~tah · 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 11644 
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LEDELSESBERETNING 

Foreningens væsentligste aktiviteter 
Foreningen FynboTV's har en hovedaktivitet med produktion og udsendelser til fynsk lokal TV, og 
vi stræber efter at blive den TV kanal som fynboerne klikker ind på. 

Vi har i året haft fokus på traditionel flowTV der dog altid kombineres med at alle udsendelser også 
kan ses på WebTV. Vi har bestræbt os på at levere vedkommende TV til de fynske seere i faste 
programmer hver uge. Dette er i høj grad lykkedes. 

Fynbo TV vil gerne fremstå som nogle med en meget innovativ tilgang til TV mediet med de mange 
muligheder, TV mediet byder på. 
Vi har som mål at FynboTV skal stå stærkt i fremtiden, og derfor vil vi have ekstra fokus på 
udvikling af et godt Web TV på http:/ /fynbotv.dk hvor vi allerede nu fremviser alle udsendte TV 
produktioner. 
På WebTV området er vi den absolut førende blandt vore kolleger. Vi har nu fremvisning af alle 
vore udsendelser på internettet. 
FynboTV har derfor til fulde udsendt TV efter de planer og budgetter der er lagt. 
Vi har også i 2017 lavet en ekstra indsats med et EU program, der er blevet udført helt efter planen. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Det kan ses i FynboTV's resultatopgørelse for regnskabsåret at det er på et tilfredsstillende resultat, 
der fuldt ud afspejler årets budget, og de aktiviteter der er udført gennem året. 
FynboTV's resultat skal opfattes på den måde, at det afspejler en stabil drift med fokus på et øget 
kendskab til stationen. Dette kan også ses på at vi får stadig flere uopfordrede henvendelser. Dette 
afspejler sig i en øget fokus på vore programmer i en god kvalitet og folks øgede kendskab til 
stationen. 
Ledelsen finder på dette grundlag årets resultat tilfredsstillende. 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke 
FynboTV's finansielle stilling væsentligt. FynboTV kan derfor anses at kunne gå en stabil fremtid i 
møde i det kommende år. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

Nettoomsætning . 

Vareforbrug............................................ 2 

DÆKNINGSBIDRAG . 

Salgs- og distributionsomkostninger............... 3 
Ejendomsomkostninger............................... 4 
Administrationsomkostninger....................... 5 
Personaleomkostninger.............................. 6 

DRIFTSRESULTAT .. 

Andre finansielle omkostninger..................... 7 

RESULTAT FØR SKAT .. 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

2017 2016 2017 
kr. kr. kr. 

923.528 959.876 919.000 

-376.801 -404.623 -285.500 

546.727 555.253 633.500 

-6.200 -20.355 -4.500 
-21.248 -17.643 -36.000 
-37.769 -33.296 -47.950 

-481.154 -483.920 -545.949 

356 39 -899 

-82 -741 o 
274 -702 -899 

-66 o o 
208 -702 -899 



IBDO 8 

BALANCE 31 . DECEMBER 

AKTIVER 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser . 
Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

Note 2017 2016 
kr. kr. 

7.849 7.849 
46.078 43.165 

o 13.700 
53.927 64.714 

10.014 23.508 
10.014 23.508 

63.941 88.222 

63.941 88.222 
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER Note 

Overført resultat. . 

EGENKAPITAL............................................................. 8 

Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser .. 
Selskabsskat. . 
Anden gæld................................................................. 1 O 
Gæld til medarbejdere . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2017 2016 
kr. kr. 

-238 -446 

-238 -446 

o o 
42.000 48.197 

66 733 
6.786 14. 939 

15.327 24.799 
64.179 88.668 

64.179 88.668 

63.941 88.222 
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NOTER 

2017 
kr. 

Nettoomsætning 
TV Medie Tilskud Kulturstyrelsen . 
Europanævnet . 
Program Sponsor . 
Modtagne Gaver /Rabatter . 
UBOD (CopyDan Midler) . 
Kursreguleringer . 

Vareforbrug 
Teknisk indkøb . 
DIGI TV . 
Video Server . 
KODA . 
Leje materiel . 
Studieleje. . 
Kursus afvikling . 
EU 2020 . 
Program Omkostninger . 
Diverse små indkøb . 
Erstatninger af lejet materiel. . 

760.228 
82.000 
10.500 
20.000 
50.000 

800 

923.528 

o 
142.348 

1.121 
8.948 

20.000 
36.000 

o 
70.000 
98.267 

117 
o 

376.801 

Salgs- og distributionsomkostninger 
Annoncer og reklamer.................................................... 5.600 
Rejseomkostninger........................................................ 600 

Ejendomsomkostninger 
Husleje . 

Administrationsomkostninger 
Telefon og internet . 
Revision . 
Forsikringer . 
Bankgebyrer . 
Vedligeholdelse inventar . 
Diverse . 

6.200 

21.248 

21.248 

2.136 
14.963 
5.485 
855 

o 
14.330 

37.769 

2016 Note 
kr. 

1 
831.176 
60.000 

o 
8.500 

20.200 
40.000 

959.876 

2 
4.288 

158.426 
1.072 
9.249 

72.428 
36.000 
38.026 
61.592 
23.042 

o 
500 

404.623 

3 
18. 587 
1.768 

20.355 

4 
17.643 

17.643 

5 
2.136 

11.000 
5.309 
699 

1.000 
13.152 

33.296 
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NOTER 

Personaleomkostninger 
Løn og gager . 
Omkostninger til social sikring . 

Andre finansielle omkostninger 
Kreditorer . 
Renteomkostninger Skattekonto. . 

Egenkapital 

Egenkapital 1. januar 2017 . 
Forslag til årets resultatdisponering . 

Egenkapital 31. december 2017 . 

Anden gæld 
A-skat og AM-bidrag . 
ATP og sociale omkostninger . 
Beskattede feriepenge . 

449.640 
31.514 

481.154 

7 
75 

82 

Note 

6 
431.848 
52.072 

483.920 

7 
2 

739 

741 

8 

Overført 
resultat I alt 

-446 
208 

-238 

-446 
208 

-238 

10 
5.041 
1.704 

41 

6.786 

13.235 
1.704 

o 

14.939 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet for Fynbo TV for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har 
fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens 
personale. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle poster omfatter renteomkostninger til kreditorer. 

BALANCEN 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de 
enkelte tilgodehavender. 

Likvide beholdninger 
Omfatter kassebeholdning og indestående i pengeinstitut. 

Gældsforpligtelser 
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 


