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BESTYRELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31.
december 2021 for Foreningen SydfynTV.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2021 til 31. december 2021.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 23. marts 2022

Martin Brandt Larsen
Formand

Erik Kirk

Peter Witus Nielsen

Hans Henrik Andersen

Thomas Cleve Gustavsen
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Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen
omhandler.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen i Foreningen SydfynTV.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen SydfynTV for tilskud modtaget under kulturministeriets
ansøgningspulje, jf. Bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1 for
regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
2021 – 31. december 2021 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 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 i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Som følge heraf kan årsregnskabet
være uegnet til andre formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
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Årsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

DEN UAFHÆNGEIGE REVISORS REVISIONSOPÅTEGNING
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet medtaget budgettal for regnskabsåret
1. januar 2021 – 31. december 2021 i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

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 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 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.



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 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 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 Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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DEN UAFHÆNGEIGE REVISORS REVISIONSOPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGEIGE REVISORS REVISIONSOPÅTEGNING
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

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 emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser
i bevillinger, love og andre forskrifter samt 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 aktiviteterne, 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 i den forbindelse.

Svendborg, den 23. marts 2022

REVISIONSFIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR – NR.: 35 48 61 78

Morten Troels Pedersen
statsaut. revisor
mne31470
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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 økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

LEDELSESBERETNING
2021 var Foreningen SydfynTVs andet driftsår, efter tildelt tilladelse til at producere og udsende
ikkekommercielt tv i MUX 1 på Fyn fra 2019.
SydfynTV beskæftiger sig med udsendelsesproduktion omhandlende lokale forhold i kommunerne Svendborg,
Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn – de fire sydfynske kommuner.

SydfynTV glæder sig over at produktionen i året 2021 har været velfungerende og kvalitetsmæssig
tilfredsstillende i forhold til de opsatte mål og ambitioner. I årets første kvartal blev anvendt nogle
genudsendelser i januar og februar på baggrund af samfundssituationen omkring COVID-19 og med hjemmel
i den udstedte generelle dispensation fra Radio- og TV-nævnet.
Foreningen SydfynTV har hele året sikret at vores aktivitets- og produktionsniveau lever op til alle krav i den
udstedte programtilladelse.
SydfynTVs produktion af ugentlige programmer omfatter Sportsmagasinet, Kulturmagasinet og SydfynNU,
hvor sidstnævnte indeholder et mix af nyheder, aktualitet og musik.
Blandt årets mange programproduktioner, kan blandt andet fremhæves SydfynTVs store indsats i forbindelse
med efterårets kommunalvalg. Vi har tegnet portrætter af næsten alle partier og listers spidskandidater ved
KV21, og kun enkelte valgte ikke at deltage. I den forbindelse blev hjemmesiden www.sydfyntv.dk udvidet,
og mange kandidater har rost os for indsatsen om at bidrage til det lokale demokrati, oplysning og
valgdeltagelsen. Samtidig er skabt værdifulde relationer til lokale politikere med henblik på fremtidige
produktioner.
Året har desuden budt på:
 Ca. 380 forskellige nyhedsindslag og nyhedshistorier fra det sydfynske område.


En lang række aktualitetsindslag og reportager fra aktuelle begivenheder, emner og lokale initiativer
og projekter.



Musikprogrammer om og med lokale aktører.



Sportsmagasiner med afsæt i både bredde og elite, herunder en lang række sydfynske sportsudøvere,
sportsprofiler, personligheder, trænere, foreningsaktive m.v.



Kulturmagasiner med et bredt afsæt i områdets kulturliv, herunder udsendelser med lokale scenekunstnere, billedkunstnere, kunstnere i øvrigt, forfattere, musikere, skuespillere og kulturaktører i
øvrigt.
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Der produceres hver uge 2 timers nyproduceret, lokalt indhold, således SydfynTV dækker stofområderne
Nyheder, Aktualitet, Kultur, Musik og andet.

LEDELSESBERETNING
Alle udsendelser lagres så vidt det er muligt på YouTube, hvorved man her kan danne sig et godt overblik.
De nyeste udsendelser kan desuden ses på SydfynTVs hjemmeside. I året 2021 har vi desuden valgt at opdele
udsendelsen SydfynNU på YouTubekanalen som enkeltindslag, således både ugens nyheder, musikprogram
og de respektive aktualitetsindslag og reportager kan tilgås direkte og individuelt med henblik på en bedre
tilgængelighed ”on demand”.
På hjemmesiden SydfynTV.dk kan ses programoversigt/sendetider, vedtægter, bestyrelsessammensætning
samt medarbejdere og lignende oplysninger.
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Slutteligt kan nævnes, at SydfynTV i 2021 modtog en bevilling fra Fonden for Fynske Bank, hvormed der blev
gennemført en opdatering af studiefaciliteten til et mere moderne, arbejdsvenligt og hensigtsmæssigt udtryk.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet er udarbejdet for at vise anvendelsen af tilskuddet fra Kulturministeriet af Foreningen
SydfynTV.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Tilskudsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Aktiver indregnes i balancen, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Driftstilskud
Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til foreningens
personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteomkostninger til pengeinstitutter og kreditorer.
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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 og nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat af årets resultat
Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt og der indregnes derfor ikke skat af årets resultat i
resultatopgørelsen.

BALANCEN
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.
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Re gnskab
2021

Re gnskab
2020

(ej revideret)
Budge t
2021

Driftstilskud
Andre tilskud
Tilbagebetaling af driftstilskud
Tilskud i alt

810.495
75.000
0
885.495

776.092
0
-335.124
440.968

783.243
0
0
783.243

Sendesamvirket og DigiTV
Leje af udstyr og studieindretning
Produktion/småteknik
Vareforbrug i alt

129.535
60.000
15.160
204.695

157.595
0
21.998
179.593

130.000
60.000
10.000
200.000

Dækningsbidrag

680.800

261.375

583.243

Løn
ATP
AUB, AES og Barsel.dk
Personaleomkostninger i alt

467.624
5.680
6.255
479.560

487.440
5.680
4.571
497.691

452.500
5.000
6.000
463.500

Markedsføring
Salgsfremmende omkostninger i alt

26.473
26.473

1.094
1.094

15.000
15.000

Leje af kontorpladser
Lokaleomkostninger i alt

34.750
34.750

0
0

48.000
48.000

Kontorartikler
Revision
Erklæringer revisor
Regnskabsmæssig assistance
Internet, domænehosting m.v.
Gebyr m.v.
Forsikringer
Billeje
Administrationsomkostninger i alt

4.500
20.000
0
21.250
50
2.163
3.560
8.750
60.272

1.200
20.000
8.375
0
50
1.030
0
0
30.655

1.000
20.000
0
10.000
50
1.000
1.050
0
33.100

Driftsresultat

79.745

-268.065

23.643

6.446
6.446

761
761

7.000
7.000

73.299

-268.826

16.643

Note kr.

Renter kreditorer
Finansielle omkostninger i alt
Årets resultat

Side | 11

Penneo dokumentnøgle: MWE53-6D2M5-M2ZUV-AEWW2-4BJC1-43GH3

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

BALANCE PR. 31. DECEMBER
Note kr.

2021

2020

218.973

38.126

218.973

38.126

EGENKAPITAL
Egenkapital, primo
Overført resultat

-277.911
73.299

-9.085
-268.826

Egenkapital, ultimo

-204.612

-277.911

GÆLDSFORPLIGTELSER
Lån
Omkostningskreditorer
Afsat revision
Afsat regnskabsassistance
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP og sociale omkostninger
Skyldige feriepenge

206.762
147.960
20.000
11.250
36.193
1.420
0

200.000
740
20.000
0
56.236
1.420
37.641

Gældsforpligtelser i alt

423.585

316.037

218.973

38.126

AKTIVER
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

Passiver i alt

1
2

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER

p
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
1. Eventualforpligtelser
Der er indgået lejeaftaler vedrørende leje af kontorpladser. Aftalen udgør en omkostning på 4.000 kr. pr. måned
og kan opsiges med en måneds varsel.
Der er indgået lejeaftaler vedrørende teknisk udstyr. Lejeaftalen er uopsigelig frem til 31. december 2025. Den
samlede forpligtelse udgør 240.000 kr.
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2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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