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§ide I af ll
Eætyrekem $tquing

Bestyrelsen aflægger honncd ftr 2f20 fon forenforgen Kanal t

Årsraporton er aflagf i overcnsstffimcls msd årryn*absloven, tilmgnsskrirælse fta Kuttumyrelsen
samt foreningens vedtægter

Vi anser denr valg& regælohpr*ksis forhøreigxnæseig såldes at årsraprporM giveret rstvissnde
billedc af foreningens aktiner og pasciver, de& finensiclle stilling pr, 31. dæembar 2020 mmt
årets rcsulat.

Vi indstiller årsmpportcn til genemlforsaxlingems godke,ndelse

Købe*havn den 28,juni 2S2l(u q& MMrt
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I)en uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitateierne i foreningen Kanel 1

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kanal 1 for regnskabsåret l. januar- 3 l. december 2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter
Kulturministeriets bekendtgønelse nr. 1701 af 21. december20l0.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 3 I . december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l.
januar- 31. december 2A2:A i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 nænnere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabef'. Vi er uaflrængige af
selskabet i overensstemmelse med intemationale etiske regler for revisorer (IE§BA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfldt vores øvrige etiske forpliSelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årcregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad afsikkerhed 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 afsikkerhed er et højt niveau afsikkerhed, 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 ellerfejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det rned rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træfler på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med intemationalE standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi fagtige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revis ionen. Herudover:

' ldentificerer 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 omfaue sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

' Opnår vi forståelse af den inteme 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 selskabets inteme kontrol.
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Den ualhængige revisors revisionspåtegning

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt afledelsen, er passende, samt om de
rcgnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

' Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afårsregnskabet på grundlag afregnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag afdet opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
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 medfirre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabetafspejlerde underliggendetransaktionerog 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.

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 afårsregnskabet 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 fejlinfonnation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberefiingen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentl ig fej I information i lede lsesberetningen.

Rcvisors ansvar og den udførte forualtningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturstyrelsens bekendtgørelse nr. l53l af 21.
december 20 l0 , har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om foreningen Kanal I har etableret
forretningsgangeo der sikrer en økonomisk hensigsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist
gennemgået oplysningeme i årsrapporten om mål og resultater for foreningen Kanal l.

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte
områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om
opSldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for foreningen Kanal l's virksomhed i 2019.

Næstved, den 28. juni 2021
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Ledelsens beretning

Foreningens aktiviteter i 2020
Kanal I's primære formål er at drive lokal-tv for den primære målgruppe, som er borgerne i kommunerne
København, Gladsaxe, Herlev, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm.

I åtret2020 fik vores LGBT-programmer mere vind i sejlene. Dette til trods for Corona-situationen.

Af nye programmer, som vi har giort klart til at producere, er bl.a. 'Yold bag facaden", som ville have
været lanceret i august 2020, hvis ikke det havde været pga. Corona. Det er en programserie om det længe
ønsket ernne om den skjulte og usynlige vold i hjemmene.

Vi driver forsat en web-tv-platform med indhold målrettet borgere i Rudersdal Kommune, rudersdaltv.dk,
med programmer udelukkende fra Rudersdal Kommune. Interessen blandt borgerne i kommunen har
været rigtig god - især for vores lokalhistoriske programmer - hvilket vi tolker som, at være den rigtige
strategi og tanke med at udvikle på lokal-lokal-tv (eller ultralokal-tv, som vi tigså kalder det).
Vi havde et håb om at kunne teknisk videreudvikle på platformen, men det har vist sig at være dyrere end
først antaget - samme situation stod vi også i sidste år. Forhandlingeme med lokalaviserne, som vi har
forsøgt at invitere som samarbejdspartner, har været gået fuldstændigt i stå i 2020. Efter Sjællandske
Mediers overtagelse af lokalaviserne i de nordsjællandske kommuner, som vi har fokus på, har der
heldigvis været fornyet interesse for et samarbejde.
rudersdalw.dk er forsat tænkt som en pilot for at videreudvikle vores idi om at lokal-tv skal overleve på
langt sigt ved en mikrosegmentering af programindholdet i vores frkusområder. Altså; først skal ideen
vise sig gangbar i Rudersdal Kommune, før vi udbreder konceptet.

Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har i året 2020,i overensstemrnelse med det opnåede tilskud fra Kulturssrelsen, udøvet TV-
udsendelsesvirksomhed.
De producerede og udsendte TV-udsendelser har været i rimelig overensstemmelse med de målsætninger
som foreningen havde sat sig - ikke mindst taget i betragtning hvor atypisk året har været.
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Anvendt regnskabspralais

Generelt
Årsrapporten for foreningen Kanal I er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A.

De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen:

Indtægter:

Indtægterogtilskud indnegnes i resultatopgørelsen i den periode som indtægten ellertilskuddetvedrører
uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger:

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode som omkostningen vedrører uanset
betal ingstidspunktet.

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter de renteudgifter der kan henføres til regnskabsperioden.

Skatter:

Foreningen er ikke skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes skatter i resultatopgørelsen.

Balancen:

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid således:

Driftsmateriel og inventar 5 år

Materielle anlægsaktiver med en anskaffelssessum på under kr. I 3.800 indregnes direkte som
omkostninger i anskaffelssesåret.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til pålydende værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforplistelser:

Kortfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for gældsstiftelsen. Efterfølgende måles
gældsforpligtelseme til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle gældsforpligtelse.
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Resultrbpgæls &r perbden l. Janmr - 3I. decemhr 202A

Indtæster:

Indtægter ved salg af udsndelscr mv.

Drift stilskud fra Kulturstyrelsen
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Lokaleomkostrringcr
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Noter

I fndiæstervCId sals mv.

Udbetalt andel i kabelvederlag

Prograrntilskud Europanærrnet

Salg afudsendelser og rettigheder

2 Driftrtilskud

Driftstilskud, Kulturstyrclsen
Driftstitskud, regulering tidl. År

3 Variable omkmtulnser

Produktionsomkostninger

Programafoikling

Sendesamvirke

Løn og honorarer
ATP og sociale bidrag
Løntilskud
Personaleudgifter

255.041 3St.745

2920

217.541

0

37.500

20I9

19?.745

r7§.r)00

1{.0§0

8l§.588
0

776.W2
0

t?§.000
23r.ffi
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464.495 705.§flS

38r.3?2

0
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