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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021 for TV2 Nord.
Årsregnskabet aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt
for de regionale TV 2-virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse
mellem public service virksomhed og anden virksomhed, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige,
ligesom årsregnskabet giver et retvisende billede af stationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2021 samt af resultat og pengestrømme.
Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse og er i overensstemmelse med de øvrige oplysninger i årsregnskabet.
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Årsregnskabet indstilles til Kulturministerens godkendelse.

Aabybro, den 30. marts 2022
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kulturministeren

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Rigsrevisionen har revideret årsregnskabet for TV2 Nord for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Årsregnskabet aflægges efter lov om radio - og fjernsynsvirksomhed, bekendtgørelse om vedtægt for de regionale
TV2- virksomheder og Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssig adskillelse mellem public
service virksomhed og anden virksomhed samt årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i rigsrevisorloven, §2, stk. 1, nr. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 og
lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018 om radio- og fjernsynsvirksomhed §37 stk. 2.
Vores ansvar ifølge standarder for offentlig revision er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Rigsrevisor er uafhængig af TV2 Nord i overensstemmelse med
rigsrevisorlovens §1, stk. 6.
Det er vores konklusion, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af TV2 Nords aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af TV2 Nords aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere TV2 Nords 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 TV2 Nord, 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i rigsrevisorlovens §2, stk. 1, nr. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 og
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed § 37 stk. 2, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl informationer 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.
Side 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i rigsrevisorloven §2, stk. 1, nr. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar
2012 og lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed § 37 stk. 2, 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.

· 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 TV2 Nords 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 TV2 Nord 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 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.
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· 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 TV2
Nords interne kontrol.

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
årsregnskabslovens regler.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens principper. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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 juridiskkritiske 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 de virksomheder, 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.

København, den 30. marts 2022
Rigsrevisionen
CVR.: 77 80 61 13

Vicky la Cour
Kontorchef
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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 de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Sengül Köse
Fuldmægtig
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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed

Tlf.:

96 96 96 96

Email:

tv2nord@tv2nord.dk

Hjemmeside:

www.tv2nord.dk

Hjemsted:
Cvr.nr.

Jammerbugt Kommune
12 23 02 81

Bestyrelse
Cai Møller
Bo Jeppesen
Lisbet Christensen
Lars Sennels
Elisabeth Pedersen
Kim Royberg
Karen Melchior Jensen

Direktion
Mikael Justesen

Formand
Næstformand
Medarbejdervalgt

Direktør

Revision
Rigsrevisionen, Landgreven 4, 1301 København K
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Hoved- og nøgletal

2021
t.kr.

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

68.067
43
-28
15
13.061
36.075
6.679
36.075

67.188
-138
-113
-252
13.046
34.015
2.816
34.015

66.426
245
-131
114
*13.298
34.973
4.959
34.973

65.768
406
-147
258
13.784
35.128
4.552
35.128

64.860
-1.535
-104
-1.639
13.526
34.835
8.867
34.835

5.985
84

3.674
78

3.257
77

3.304
75

3.374
79

0,1
0,1
0,1
36,2

-0,2
-0,4
-1,9
38,4

0,4
0,7
0,8
38,0

0,6
1,2
1,9
39,2

-2,4
-4,4
-12,1
38,8

Licensindtægter
Driftsresultat
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Egenkapital
Balancesum
Investeringer i mat. anlægsaktiver
Operationelle aktiver
Sendetimer
Gennemsnitligt antal ansatte

Nøgletal
Overskudsgrad (%)
Afkastningsgrad (%)
Egenkapitalens forrentning (%)
Egenkapitalandel (%)

* Egenkapital primo 2019 er ændret med t.kr. 600. Der henvises til omtalen i anvendt regnskabspraksis.
Der er undladt at foretage ændring i sammenligningstallene for de 3 ældste regnskabstal i oversigten.

Nøgletal er udarbejdet på baggrund af følgende beregningsformler:
Overskudsgrad

Driftsresultat x 100 / licensindtægter

Afkastningsgrad

Driftsresultat x 100 / gennemsnitlige operationelle aktiver

Egenkapitalens forrentning

Årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalandel

Egenkapital x 100 / balancesum
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5 års hovedtal

Side 6

Ledelsesberetning
Beskrivelse af hovedaktiviteter
TV2 Nord er en selvejende instituition, der i henhold til Public Service Kontrakten 1/1-2019 til 31/12-2023
indgået med Kulturministeriet har til formål at producere og udsende regionale nyheder og andet regionalt
indhold til Region Nordjylland, der består af følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Læsø,
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Thisted og Morsø.
I dækningsområdet er der knap 600.000 indbyggere.
I området Thisted og Morsø er vi hjulpet godt af vores kollegaer på MidtVest, hvor vi deles om at dække dette
yderområde. For at sikre nærhed og tilstedeværelse har vi egnsredaktioner i henholdsvis Frederikshavn,
Aalborg og Hobro. Selve mediehuset er placeret i Aabybro.

De regionale nyheder og programmer er udsendt på følgende platforme:
* Fire daglige nyhedsudsendelser på TV2´s hovedkanal og på Salto
* Hjemmesiden www.tv2nord.dk
* Facebook
* Instagram
* Youtube
* TV2 play
For at sikre en reel dækning af hele Danmark er der i TV2 DK´s nyheds- og aktualitetsudsendelser, er der på
forretningsmæssige vilkår indgået nærmere aftaler mellem TV2 Nord og TV2 DK, hvorved TV2 Nord i en vis
udstrækning leverer nyheds- og aktualitetsprogrammer og indslag til TV2 DK. Dette betyder, at TV2 Nord i al
væsentlighed nyhedsdækker enhver begivenhed i Region Nordjylland for TV2. Dette sker i tæt dagligt
samarbejde, som det er ledelsens hensigt at udvikle yderligere i så vid udstrækning, som det giver mening.

Oplysning om seertal på udsendelserne
Oversigt over seertallene (12 + ) på udsendelser på TV2-kanalen 2017 til 2021:
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TV2 Nord er forpligtet over for hele befolkningen i Region Nordjylland til via TV, internet og de sociale medier
at sikre programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling og oplysning. TV2 Nord skal producere
nyheds- og aktualitetsprogrammer samt nyheds- og aktualitetstjenester. Øvrige programmer og tjenester
tilvejebringes i høj grad ved køb hos øvrige producenter.

Vores indholdsproduktion er meget præget af, at der er stor diversitet i vores brugeres seermønstre. De ældre
generationer har stadig et stort og stabilt forbrug af klassisk TV, mens de yngre nærmest ikke tilgår journalistisk
indhold via flow-TV mere. Det giver os nogle udfordringer i forhold til at lokke seerne ind på de digitale
platforme, så brugerne får øjnene op for, at man kan tilgå vores indhold på tv2nord.dk ligesom vi også lægger
en del af vores programmer ud på YouTube. Et samarbejde med TV2 og de øvrige regioner om at få vores indhold
på TV2 Play har vi også store forventninger til, så vores indhold kan tilgå et større publikum.

Side 7

Ledelsesberetning
Vi har heldigvis en trofast seerskare på flow, men oplever vækst på de digitale platforme. Udfordringen
ligger således i at tilfredsstille de ældre brugeres forventning om en fortsat kvalitativt og kvantitativt god
produktion på traditionelle platforme, samtidig med at vi udnytter vores momentum på de digitale platforme
og henvender os mere til de unge. Det gør vi blandt andet ved at holde stor og stigende diversitet i vores
programproduktion og ved at rekruttere og/eller uddanne kompentencer inden for det digitale felt, som
til stadighed udvikles.
Både rating og share er for 2021 højere på stort set alle tidspunkterne på flow end i 2019, og tendensen fra 2020
gentager sig i 2021. Vi anser corona og nedlukninger for at være en væsentlig årsag til stigningen. Danskernes
medieforbrug er generelt steget i både 2020 og 2021 som en følge af øget behov for at orientere sig om
pandemiens udvikling og dens konsekvenser. TV2 Nord har således noteret en positiv udvikling både på
flow-TV, men også på de øvrige platforme, hvor mediehuset udgiver journalitisk indhold.

Det fremgår også af tallene, at selvom der har været markante flere unikke besøgende i året, så har de
hver især besøgt tv2nord.dk et færre antal gange i gennemsnit, hvor tallet er faldet med ca. 700.000 besøg.
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Oplysning om digital produktion og borgernes brug heraf
2021 blev endnu et særdeles tilfredsstillende år i forhold til den strategiske omstilling til øget fokus på
at udgive journalistisk indhold via digitale platforme online. TV2 Nord kan således igen notere sig
tocifret procentvis fremgang, bl.a. på unikke besøgende med i alt 8.272.843. Dette svarer til en
fremgang på 27% i forhold til 2020.

Det samlede antal besøgende via appen landede på 3,8 millioner besøg mod 3,9 millioner besøg i
2020. Som det fremgår repræsenterede 2020 en voldsom stigning, hvilket delvist - ligesom medieforbruget generelt i 2020 - skyldtes corona og den totale nedlukning af Danmark. Medieforbruget
steg voldsomt - alle danskerne skulle holde sig orienteret omkring situationen.
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Ledelsesberetning
TV2 Nord har i løbet af 2021 promoveret appen via TV-trailere, der forklarer brugerne, hvordan
man downloader og bruger appen.
Besøg fra sociale medier er faldet med 2,1 millioner i forhold til 2020. 2020 tallet var også ekstremt
påvirket af corona-situationen. Dog er 2021-tallet stødt stigende gennem årene, bortset fra 2020.

Antallet af videoafspilninger via tv2nord.dk blev således på 5,4 millioner i 2021 mod 3,6 millioner
i 2020. Det svarer til en fremgang på 51%. Samlet set er der afspillet video i mere end 202.000 timer
fra tv2nord.dk. Det er en mindre tilbagegang, som skyldes, at nok ser mange flere video via
tv2nord.dk, men de kigger ifølge tallene kortere tid pr. besøg.
Mediehusets satsning på de sociale medier fortsætter i den rigtige retning. Antallet af følgere og
brugere på Facebook, Instagram og YouTube er således fortsat i vækst:
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Det er en strategisk målsætning for TV2 Nord at have de levende billeder i centrum samt også sikre,
at der er levende billeder på flest mulige historier på tv2nord.dk. Tallene for 2021 viser, at nordjyderne
fortsat bruger levende billeder på tv2nord.dk i stor stil:

Fremgangen i Facebook-følgere blev på over 30% i 2021. Her skal dog tages det lille forbehold, at
Facebook har ændret optællingsmetoden fra antal "likes" til antal "følgere". Det er uvist, om denne
omlægning har påvirket TV2 Nords tal i den ene eller anden retning. Fremgangen på Instagram blev
på 9%, mens fremgangen på YouTube blev 28% - alt i alt tilfredsstillende tal.
Disse tal dækker i øvrigt over spændende succeshistorier, ikke mindst på YouTube. En ting er, at antallet
af "subscribere" har vist flot fremgang på TV2 Nords YouTube kanal, men dem, der bruger YouTube, gør
det massivt. TV2 Nord har således gennem lange perioder af 2021 haft så mange brugere på YouTube, der
har set så meget indhold på TouTube, at det har svaret til mere end samtlige andre TV2-regioners
YouTube brug - tilsammen.
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Ledelsesberetning
Beskrivelse af strategiske mål for året, herunder budgetforudsætningerne, som er angivet i
bekendtgørelsens §24 stk. 2, samt afrapportering om målopfyldelse

Sløjfen har nu kørt i et helt år - denne er årsagsforklaringen til de forventede tal, som byggede på tidligere
år og skønnede forventninger.
2. Egenproduktion af udsendelsestimer
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1. Udsendelsesvirksomhed opgjort i timer

Tallene er påvirket af Sløjfe-udsendelsen på Salto.
3. Produktion til nettet

Antallet af artikler på tv2nord.dk ligger 308 artikler over det forventede. Ud af de skrevne artikler
er der 62% af dem med levende billeder - altså videoklip. Det ligger langt over forventningerne.
Antal klippede videoer ligger 187 under forventningerne.

Side 10

Ledelsesberetning
4. Tabel over budgetterede omkostninger og indtægter fordelt på PS og AV
Tabellen er ikke relevant, da omsætning ved anden virksomhed ikke overstiger 3 mio. kr.

Omkostningerne og indtægterne er tilsvarende lidt højere end budgetteret. Dette kan primært tilskrives
afviklingen af Frihedsfesten.
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5. Tabel over realiserede nettoomkostninger ved PS-virksomhed formålsopdelt

6. Mål for 2021
* Budget 2021 skal realiseres - forudsat der ikke kommer udefrakommende faktiorer, som vi ikke
kan ændre på.
Det oprindelige budget for 2021 var et overskud på t.kr. 108.
Ligesom 2020 var 2021 også præget af corona - og fik indflydelse på regnskabet på flere parametre.
Gennem året blev der udarbejdet 3 nye estimater for 2021, hvor sidste resultat var et overskud på t.kr. 7.
2021 ender med at overskud på t.kr. 14, hvilket betyder, at målsætningen er opfyldt.
*TV2 Nord skal producere mindst 200 livesendinger på FB og/eller til egne kanaler
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Ledelsesberetning
Vi er ikke nået i mål med de 200 live-sendinger, men 118. Corona har desværre igen ændret dagsordenen
og især produktionsbetingelserne for TV2 Nord. Året har været præget af flere aflysninger på specielt
event- og livebegivenheder. TV2 Nord fastholder imidlertidig det høje ambitionsniveau, og live-sendinger
vil således være et absolut hovedfokus-område, når corona-restriktionerne er væk.
* Vi vil som en del af vores strategiarbejde, der sættes i gang i starten af 2021 lade CSR få sit eget,
vigtige ben i den færdige strategi

* Vi ønsker endnu tydeligere at gøre omverdenen opmærksom på TV2 Nords aktiviteter og indhold,
og derfor bliver markedsføring en væsentlig del af indsatsen i 2022, hvor vi vil lave en kampagne
for at øge kendskabet
Coronaen spændte igen ben for vores planer, da det ikke ville give mening, når vi ikke kunne komme
i fysisk kontrakt og dialog med de nordjyske brugere. I strategiarbejdet 2022 er der nedsat en gruppe,
som udelukkende skal beskæftige sig med "Branding og promovering" af TV2 Nord, herunder bl.a.
vores platforme og indhold.
* Vi vil til enhver tid prioritere at gå efter at have et tilfredsstillende finansielt beredskab
Fra 1. januar 2022 overgår vi 100% til tilskudsfinansiering og ikke længere licensmidler. Dette betyder
også, at midlerne tilgår os med 1/12-del pr. måned, hvor vi førhen fik midlerne udbetalt hvert kvartal
forud. Der er nu truffet afgørelse omkring vores momssituation, og hvorledes disse kommer til udbetaling
I efteråret fik vi identifikation af, hvad det vil koste at optage et kreditforeningslån, for nuværende skylder vi
ikke noget på ejendommen. I foråret 2022 vil der blive arbejdet videre med dette for at sikre den mest optimale
finansiering på TV2 Nord.
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Grundet coronaens fortsatte og blomstrende vækst i det tidligere forår 2021 blev det besluttet at
udskyde strategiarbejdet til 2022 - for i stedet at have nogle fokusområder. Der er nedsat et udvalg,
som har fokus på CSR på hele stationen - det være sig lige fra solceller til affaldssortering og ladestandere. De bliver opsat primo 2022. Solcelleprojektet er nyligt godkendt af ingeniøerne og
påbegyndes i løbet af foråret/sommeren 2022. Herudover blev også friskluftsanlægget etableret.
Det skal medvirke til et bedre indeklima på hele stationen.

Redegørelse for udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold i året, der er gået.
Meget lig 2020 har 2021 også været præget af corona og de delvise nedlukninger. Det helt overordnede
fokusområde i det forgange år har været at opretholde et højt journalistisk niveau på trods af de mange
udfordringer situationen med corona har givet.
Vi skrinlagde, på baggrund af en beslutning i bestyrelsen, et egentligt strategiarbejde, og lagde i stedet en
kortsigtet taktisk plan med fokus på at øge mængden af livesendinger, gennemføre en række større
arrangementer samt fokusere på den resterende del af strategi 2020. Strategien er fuldført, og vi havde held
til at gennemføre både Frihedsfest, Årets Nordjyde og ikke mindst vores største styrkeprøve; Kommunalvalget.
Vi fik også mulighed for at gennemføre en række nye ansættelser for på den måde at tilføre vores hus nye
kompetencer og nye ideer samt etableret det længe ventede friskluftsanlæg.
Årets sidste måneder af 2021 blev bl.a. brugt på at forberede det strategiarbejde, vi har åbnet op for i
starten af 2022.
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Ledelsesberetning
Det gode samarbejde med TV2 fortsætter og blev for 4. kvartal udvidet med et ekstra nyhedshold, primært
i forbindelse med dækning af kommunalvalget, set fra en nordjysk vinkel. Den udskudte programserie Ruths
Hotel blev afleveret til TV2 i vinteren 2021. Vi har også gjort gode erfaringer med at præsentere vores
indhold på TV2 Play. Erfaringer vi kan bruge i det nye år, hvor netop en satsning på TV2 Play som fremtidens
platform ligger som en vigtig sigtelinje.
Den totale sendetid i 2021 på TV2 DK-fladen har været 256 timer, hvilket svarer til sendetiden i 2020.
Ud af de 256 timer udgjorde Kommunalvalget 8,30 timers udsendelse.
Den totale sendetid i 2021 på Salto har været 6.009 timer sammenlignet med 3.674 timer i 2020. Den øgede
sendetid på Salto skyldes Sløjfen, som kører på Salto fra kl. 6-24.

Årets resultat bliver et overskud på t.kr. 14 mod et underskud på t.kr. 252 sidste år. Egenkapitalen
er pr. 31.12.21 på t.kr. 13.061.
Ledelsen finder årets resultat som værende tilfredsstillende på trods af coronaen.

Effektiviseringer gennemført i årets løb
TV2 Nord udbyggede i 2021 samarbejdet med TV2 yderligere, da de i en periode på 3 måneder lejede ét
af vores nyhedshold til primært kommunalvalgdækningen. I denne forbindelse har der været et udbygget
samarbejde med de øvrige regioner. Sidst i 2021 opstod også muligheden for at TV2 Nords indhold
kommer med på TV2 play - dette arbejdes der videre med i 2022.
Der afholdes løbende fællesregionale ledelsesmøder opdelt på de enkelte funktioner. Disse har
været afholdt online i 2021 grundet coronasituationen.
TV2 Nord samarbejder stadig med de øvrige regioner (undtaget Bornholm) omkring digitale løsninger,
også kaldet FROP. Det digitale samarbejde styres af en enhed bestående af en digital udviklingschef,
en systemarkitekt samt en frontend udvikler. Derigennem fortsætter også det gode eksisterende
samarbejde med de to største leverandører på den digitale front.
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Årets resultat er positivt påvirket af salg og udlejning af hold til TV2 samt UBOD, færre udgifter til
afskrivninger, møder, uddannelse og rejseaktivitet som følge af coronaaflysninger. Modsat har der
været højere udgifter på ferie- og frihedsforpligtelsen samt renovering af hele stationen. Endeligt
har hele året været præget af planlægning, dækning og afvikling af Kommunalvalget både på
nyhedsdelen, online og programafdelingen.

TV2 regionerne samarbejder også omkring ERP systemet, som samlet bliver opgraderet i 2021/2022,
således ensartetheden i kontoplan osv. fortsætter. Ligeledes er der godt samarbejde omkring
momsproblematikken i forhold til vores overgang til tilskudsregler, hvor én momspecialist
varetager alle 8 regioners interesse. Det samme gælder på GDPR-området, hvor vi også har den
samme DPO og studentermedhjælper tilknyttet.

Eventuel usikkerhed eller usædvanlige begivenheder, der kan have påvirket årets resultat
Medieforliget er indgået for 2019-2023. Afklaringen vedrørende fradraget af købsmoms er
for nuværende næsten forhandlet på plads. Der mangler dog den endelige underskrift.
I marts 2020 ramte Corona Danmark - og hele 2020 og 2021 har været påvirket af dette. Det gælder
både vores produktion af nyheder, programmer og events. Året har været præget af megen
hjemmearbejde.
For nuværende ser det også ud til, at coronaen vil påvirke de første måneder af 2022.
Side 13

Ledelsesberetning
Forventninger til udviklingen
Vi ser frem til et år uden for mange cornarestriktioner, som de sidste 2 år har haft markant indflydelse
på vores produktioner herunder primært events og livedækninger.
2022 er startet med strategiarbejde, hvor der er nedsat 7 grupper med hver sin formand, en chef og
3-4 gruppemedlemmer. Arbejdet skal munde ud i en ny 2-årig strategi startende i maj 2022.

2022 byder også på flere allerede nu planlagte events og programproduktioner. Her kan bl.a. nævnes
Tall Ship Race, flere festival dækninger, Royal Run, Årets Nordjyde m.fl. spændende dækninger
og historier om og omkring nordjyders hverdag.
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Fokusområderne er følgende:
Tættere på nordjyderne
Troværdighed
Bedst til live
Levende billeder
Involvering og samarbejde
Branding og promovering
Opgør med vanetænkning
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Note

2021

2020

kr.

t.kr.

68.066.720
7.919.704
-6.397.787
-56.118.670

67.188
5.715
-4.962
-51.903

13.469.967

16.038

-1.723.633
-4.888.325
-2.342.242

-1.246
-7.779
-2.361

4.515.766

4.653

-4.473.118

-4.791

Resultat af ordinær drift

42.648

-138

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

449
-28.406

0
-114

14.691

-252

Licens og tilskud
Andre driftsindtægter
Eksterne omkostninger
Personale omkostninger

1
2

Bruttoresultat
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre driftsomkostninger

3

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger

Årets resultat

4

5
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Resultatopgørelse for 2021
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Balance pr. 31. december 2021 - aktiver
Note

2021

2020

kr.

t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver
Software
Immaterielle anlægsaktiver i alt

6

0
0

57
57

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

7
7
7

24.003.371
5.496.489
252.695
29.752.555

19.886
7.516
268
27.670

29.752.555

27.727

742.800

594

706.960
2.613.593
2.241.808
5.562.361

132
2.287
1.614
4.033

16.902

1.662

6.322.063

6.288

36.074.618

34.015

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Programbeholdning
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningspost
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

8
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Anlægsaktiver
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Balance pr. 31. december 2021 - passiver
Note

2021

2020

kr.

t.kr.

13.046.108
14.691
13.060.799

13.298
-252
13.046

0
3.646.227

0
3.894

3.646.227

3.894

0
2.117.562
3.724.301
7.855.937
5.669.792
19.367.591

36
0
2.786
9.380
4.872
17.075

Gældsforpligtelser i alt

23.013.819

20.969

Passiver i alt

36.074.618

34.015

Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital primo
Overført resultat
Egenkapital i alt

Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld
Indefrysning

9

Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Pantsætninger
Leje - og eventualforpligtelser
Nærtstående parter
Resultat PS og AV

9

10
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Gældsforpligtelser

11
12
13
14
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Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2021
I alt
kr.

Egenkapital i PS-virksomhed

Overført via resultatdisponering 2021
Egenkapital i PS-virksomhed i alt pr. 31.12.21

7.882.547
-351.715
7.530.832
-45.636
7.485.196

Egenkapital i AV-virksomhed
Egenkapital pr. 1. januar 2020
Overført fra resultatdisponeringen 2020
Egenkapital pr. 1. januar 2021
Overført via resultatdisponering 2021
Egenkapital i AV-virksomhed i alt pr. 31.12.21

Egenkapital i alt pr. 31. december 2021

Egenkapitalen er opgjort på baggrund af tal fra 2007.

5.415.452
99.824
5.515.276
60.327
5.575.603

13.060.799
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Egenkapital pr. 1. januar 2020
Overført fra resultatdisponeringen 2020
Egenkapital pr. 1. januar 2021
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Note

2021

2020

kr.

t.kr.

42.648
4.473.118

-138
4.791

-149.300
-1.529.571
-36.170
2.800.725

-88
508
10.985
16.059

449
-28.406
2.772.768

-114
15.945

-6.678.763
179.273
-6.499.490

-2.817
221
-2.595

-36.000
-36.000

-146
-146

Ændring i likvider
Likvider 01.01.21

-3.762.722
1.662.063

13.204
-11.542

Likvider 31.12.21

-2.100.659

1.662

Specifikation af likvider
Kassebeholdning
Kreditinstitut
Likvider i alt

2.845
-2.103.505
-2.100.659

4
1.658
1.662

Driftsresultat før renter
Regulering af hensatte forpligtelser
Af- og nedskrivninger
Ændring i driftskapital:
Ændring i programlager
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

Modtagne finansielle indtægter
Betalt finansielle omkostninger
Pengestrømme vedrørende drift
Køb af immatterielle anlægsaktiver
Salg af immatterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme vedrørende investeringer
Nettoafdrag på langfristede gældsforpligtelser
Pengestrømme vedrørende finansiering
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Pengestrømsopgørelse for 2021
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2021

2020

kr.

t.kr.

3.784.315
1.350.419
234.924
1.297.000
1.182.216
70.829
7.919.704

2.175
433
20
1.159
1.258
671
5.715

Heraf udgør anden virksomhed

204.933

761

2. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Freelancere
Pensioner
Andre sociale omkostninger
Andre personaleomkostninger

42.434.839
7.558.266
3.529.072
910.049
1.686.444

41.318
5.286
3.349
730
1.221

56.118.670

51.903

1.696.175
440.570

1.639
467

2.136.745

2.106

84

78

409.852
3.312.014
1.166.460
4.888.325

386
5.879
1.513
7.779

56.912
1.101.485
3.299.864

166
1.111
3.496

14.857
4.473.118

18
4.791

1. Andre driftsindtægter
TV2 DK
Øvrig salg
Avance salg anlæg
Sponsorater og tilskud
Ubod
Diverse indtægter

Heraf vederlag til direktør
Heraf vederlag til bestyrelse

Gennemsnitlig antal ansatte

3. Udsendelsesomkostninger
Autodrift
Drift af udstyr
Sendeleje

4. Afskrivninger
Immaterielle aktiver
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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Noter til årsregnskabet
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5. Resultatdisponering
Resultat af anden virksomhed
Beregnet skat jf. Bek.nr. 62 af 11.01.2016

Resultat af PS-virksomhed
Beregnet skat jf. Bek.nr. 62 af 11.01.2016

Overført til egenkapital i alt

2021

2020

kr.

t.kr.

77.342
-17.015
60.327

128
-28
100

-45.636
0
-45.636

-352
0
-352

14.691

-252

2021
kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 1. januar 2021
Tilgang
Afgang
Anskaffelsessum pr. 31. december 2021
Afskrivninger pr. 1. januar 2021
Tilbageførte afskrivninger
Årets afskrivninger
Afskrivninger pr. 31. december 2021
Saldo pr. 31. december 2021

3.538.842
0
-438.906
3.099.936
-3.481.930
438.906
-56.912
-3.099.936
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Noter til årsregnskabet
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Noter til årsregnskabet
Grunde og

Prod.anlæg

Andre anlæg,

bygninger

og maskiner

driftsmateriel

36.726.500
5.218.863
0
41.945.363

30.600.733
1.459.900
-2.980.865
29.079.768

1.570.389
0
-71.482
1.498.907

-16.840.507
0
-1.101.485
-17.941.992

-23.084.607
2.801.192
-3.299.864
-23.583.279

-1.302.837
71.482
-14.857
-1.246.212

Saldo pr. 31. december 2021

24.003.371

5.496.489

252.695

Offentlig ejendomsvurdering 01.10.2020

13.600.000

2021

2020

kr.

t.kr.

8. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Øvrige tilgodehavender

1.053.285
1.560.308

742
1.544

Andre tilgodehavender i alt

2.613.593

2.287

0
0
0

36
0
36

0

36

93.975
1.385.161
4.890.282
1.486.519
7.855.937

86
4.201
4.076
1.017
9.380

Afskrivninger pr. 1. januar 2021
Tilbageførte afskrivninger
Årets afskrivninger
Saldo pr. pr. 31. december 2021

9. Prioritetsgæld
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Nominel værdi af langfristede gældsforpligtelser

10. Anden gæld
Skyldig ATP og feriepenge
Skyldig skatter
Forpligtelser medarbejdere
Skyldige omkostninger
Anden gæld i alt
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og inventar

7. Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2021
Tilgang
Afgang
31. december 2021
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Noter til årsregnskabet

11. Pantsætninger
Regnskabsmæssig værdi af pantsat ejendom

2021

2020

kr.

t.kr.

22.030.377

18.461

Der foreligger 2 ejerpantebreve på henholdsvis kr. 6.900.000 og kr. 2.072.000, som ikke længere bliver udnyttet
efter Nykredit lånet er indfriet.
12. Leje- og eventualforpligtelser
TV2 Nord har på tidspunkt for regnskabsaflæggelsen for året 2021 indgået aftale om operationel leasing af
henholdsvis en BMW 5-serie sedan, der udløber den 30. november 2024, to Canon kopimaskiner, der udløber
den 31. januar 2026, en personbil Polo VW 1,0 TSI, som udløber 31. august 2022 samt leasing af LED skærm til
studiet, som udløber 30. november 2024.
Leasingforpligtelserne udgør pr. 31. december 2021 i alt kr. 1.218.396.
TV2 Nord har lavet en servicekontrakt med TV2 DK, som løber fra 1. december 2021 til 30. november 2022.
Den indeholder kontribution af video- og datasignaler mellem TV2 og TV2 Nords lokaliteter.
Den samlede lejeforpligtelse udgør pr. 31. december 2021 kr. 103.059
TV2 Nord har indgået aftale med DR omkring sendetilladelse, som løber fra 2. juni 2020 til
30. juni 2030. Den samlede forpligtelse pr. 31. december 2021 for året udgør kr. 830.400.
Forpligtelsen for hele løbetiden indtil 30. juni 2030 er herefter på kr. 7.058.400.
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Som sikkerhed for mellemværende med Spar Nord er der stillet et ejerpantebrev på henholdsvis kr. 4.600.000
og kr. 13.000.000 i ejendommen beliggende Søparken 4, 9440 Aabybro.

Der foreligger huslejeforpligtelse pr. 31. december 2021 for i alt kr. 81.584. Den består af opsigelsesvarslingsperioden på de 4 lokationer henholdsvis Silovej, Frederikshavn, på 6 måneder og Fristrupvej, Aabybro
på 3 måneder samt Majsmarken i Hobro på 6 måneder og Nyhavnsgade, Aalborg på 3 måneder.
Der er ikke indgået aftaler om pension-, kautions- og garantiforpligtelser.
13. Nærtstående parter
Ingen parter har bestemmende indflydelse på Den Selvejende Institution TV2 Nord.
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Licensindtægter
Licens iht. Medieaftalen
Licensmerprovenu
Licensindtægter i alt:
Nettoomkostninger ved PS-virksomhed
Omkostninger
Løn og øvrig drift
Finansielle omkostninger
Afskrivninger
Indtægter
Andre driftsindtægter
Finansielle indtægter
Andel af overskud, anden virksomhed
Nettoomkostninger
Nettoomkostninger ved PS-virksomhed
Licensindtægter
Resultat årets PS-virksomhed
Akkumuleret resultat i perioden
Public service resultat primo
Årets public service resultat
Public service resultat ultimo

2021
kr.

2020
kr.

2019
kr.

2018
kr.

2017
kr.

68.066.720
68.066.720

67.187.500
67.187.500

66.425.800
66.425.800

65.768.000
65.768.000

64.860.000
200.000
65.060.000

71.343.067
28.406
4.473.118

67.617.266
113.515
4.791.246

67.671.650
130.906
4.706.824

65.627.157
147.330
5.025.919

67.519.330
108.458
5.186.007

7.714.772
449
17.015
68.112.356

4.954.657
28.155
67.539.215

5.968.655
10
50.365
66.490.350

4.747.715
119.480
65.933.211

5.690.880
4.696
92.188
67.026.031

68.112.356
68.066.720
-45.636

67.539.215
67.187.500
-351.715

66.490.350
66.425.800
-64.550

65.933.211
65.768.000
-165.211

67.026.031
65.060.000
-1.966.031

672.758
-45.636
627.122

1.024.472
-351.715
672.758

1.089.022
-64.550
1.024.472

1.254.233
-165.211
1.089.022

3.220.264
-1.966.031
1.254.233
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14. Resultat PS-virksomhed for perioden 2017 - 2021
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper for regnskabsklasse C med tilvalg af
danske regnskabsvejledninger, samt efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og Kulturministeriets bekendtgørelse
om den regnskabsmæssige adskillelse af public service virksomhed og anden virksomhed.
Ændring af anvendt regnskabspraksis
Forventede antal levetid på gruppen bygninger er udvidet fra 25-50 år til 20-50 år. Det har ingen påvirkning på tallene
i 2020.
Generelt om indregning og måling

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Ved salg af programmer anvendes matchingprincippet.
Resultatopgørelsen
Licensindtægter og finansmidler
Licensindtægter og finansmidler indregnes i resultatopgørelsen i henhold til godkendte budgetrammer.
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Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til institutionens hovedaktiviteter,
herunder programsponsorater, offentlige tilskud, programsalg o.l.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til eksterne producenter og øvrige omkostninger i forbindelse med TV
dækning og udarbejdelse af programmer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til virksomhedens personale.
Udsendelsesomkostninger
Udsendelsesomkostninger består af autodrift, drift af udstyr samt sendeleje.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger består af kontorhold, forsikringer, markedsføring samt rejse- og mødeudgifter.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, transaktioner i fremmed valuta samt indeksering af og
amortiseringstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv.
Skat
Der indregnes ingen skat, idet virksomheden er undtaget fra skattepligt i medfør af selskabsskattelovens § 3, stk. 1,
nr. 16.
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software afskrives
over 3 - 5 år.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger, eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen
overstiger den oprindelige kostpris.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver består af ejendomme, installationer, studieindretning, teknisk udstyr, TV-biler, firmabiler, IT,
kontormaskiner og inventar samt kunst.
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på
grund og kunst.
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Immaterielle anlægsaktiver omfatter software.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring
af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. For firmabiler foretages desuden fradrag for forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der er indsat en skønnet restværdi på ejendommen på 25% af den oprindelige anskaffelsessum. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Installationer
Studieindretning
Teknisk udstyr
TV-biler
Firmabiler
Edb
Kontormaskiner og inventar

20 - 50 år
5 - 10 år
1 - 5 år
2 1/3 - 5 år
4 - 7 år
4 - 7 år
3 - 5 år
5 år
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Anvendt regnskabspraksis
Aktiver med en kostpris på under kr. 25.000 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på
anskaffelsestidspunktet. Dog ligger der altid en særskilt vurdering som grundlag.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger, eller under andre driftsindtægter i det omfang
salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Programbeholdningen omfatter igangværende ekstern produktion af programmer, der opføres på baggrund af de
betalte rater i henhold til den enkelte kontrakt. Eksterne programmer resultatføres fuldt ud ved
førstegangsudsendelsen. Programmer, der ikke bliver udsendt, resultatføres løbende.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at
forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.
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Programbeholdninger

Prioritetsgæld optaget før 01.01.2002 er målt til nominel værdi. Kurstab ved låneoptagelsen blev dengang
omkostningsført i resultatopgørelsen.
Indefrysning
Indefrosne feriepenge er optaget som langfristet gæld og betales løbende i takt med at medarbejderne
fratræder eller går på pension.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift,
investeringer og finansiering samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt
ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder,
aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.
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Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.
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