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Virksomhedsoplysninger
Navn og adresse
TV 2 Lorry
Allégade 7-9
2000 Frederiksberg
CVR. Nr. 13 27 01 98
Tlf. 38 38 55 55
Fax 38 88 31 11
Hjemmeside: www.tv2lorry.dk

Bestyrelse
Jens Risum, formand
Jolanta Gaizutiene, næstformand
Kirsten Jørgensen
Bo Kjærulf
Erik Olsen
Claus Museth
Claus Bergman, medarbejdervalgt

Direktion
Direktør Morten Kjær Petersen

Revision
Rigsrevisionen, St. Kongensgade 45, 1264 København K
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
år 2017 for TV 2 Lorry.
Årsrapporten aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,
Kulturministeriets bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2virksomheder, Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige
adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed,
årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
institutions aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017,
samt af resultatet og pengestrømmene.
Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse og er i overensstemmelse med øvrige oplysninger i
årsrapporten.

København, den 26. april 2018

Direktion:

Morten Kjær Petersen

Bestyrelse:

Jens Risum

Jolanta Gaizutiene

Kirsten Jørgensen

Claus Museth

Bo Kjærulf

Erik Olsen

Claus Bergman
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kulturministeren

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TV 2 Lorry for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,
pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens principper. Årsregnskabet
aflægges efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Kulturministeriets
bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder samt
Kulturministeriets bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse
mellem public servicevirksomhed og anden virksomhed.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af TV 2
Lorrys aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af TV 2 Lorrys aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabslovens
principper.

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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af TV 2 Lorry 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.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper.
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 TV 2
Lorrys 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 TV 2 Lorry, 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, 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, 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 TV 2 Lorrys
interne kontrol.
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• 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 TV 2 Lorrys 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 TV 2 Lorry 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.

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.
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.
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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 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.
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

2018

Rigsrevisionen
cvr. nr. 77806113

Yvan Pedersen
Afdelingschef

Kai Nybo
Kontorchef
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
TV 2 Lorry er en selvejende institution, der i henhold til Public Service-kontrakten indgået
med Kulturministeriet har til formål at producere og udsende regionale nyheder og
programmer til Region Hovedstaden, undtagen Bornholm, og den del af Region Sjælland,
som tidligere var Roskilde Amt. Det betyder, at TV 2 Lorry dækker følgende kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg,
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør,
Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, LyngbyTaarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk.
De
•
•
•
•

regionale nyheder udkommer formateret på følgende platforme:
Fem daglige nyhedsudsendelser på TV 2’s hovedkanal og vores egen kanal
Hjemmesiden www.tv2lorry.dk
Facebook, Instagram og YouTube
19.30-udsendelsen blev fra 1. oktober 2017 lagt på streamingtjenesten TV 2 PLAY

Det øvrige programindhold er udsendt på vores egen kanal Lorry+ med mulighed for at
streame og gense programmerne på www.tv2lorry.dk.

SEERTAL
I nedenstående tabel er seertallene for alle udsendelser anskueliggjort ved en sammenligning
med seertallene for 2016

Rating - share*
2017

Rating - share*
2016

Kl. 12.30: Regionale nyheder

2,2 – 20,8

1,3 – 21,4

Kl. 17.15: Regionale nyheder

2,2 – 17,9

2,8 – 19,8

Kl. 18.20: Regionale nyheder

5,3 – 28,8

5,9 – 29,1

Kl. 19.30: Regionale nyheder

8,7 – 31,0

10,3 – 33,1

Kl. 22.27: Regionale nyheder

5,3 – 19,5

5,7 – 18,8

7 – 28,3

8,3 – 30,2

Gallup 12 år+
TV 2 – vinduer:

Alle programmer på dagen

*Rating: procentdel af alle borgerne i regionen.
*Share: procentdel af de borgere, der ser fjernsyn det pågældende tidspunkt.
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SENDETID
TV 2-vinduerne
Sendetidspunkt

Programtitel

12.30 (man-fre)

Regional
nyhedsoversigt

11

0

11

17.16 (man-fre)

Regional
nyhedsoversigt

13

0

12

18.20 (man-fre)

Regional
nyhedsoversigt

23

0

23

19.30 (man-søn)

Regional
nyhedsoversigt

134

0

135

22.27 (man-tors)

Regional
nyhedsoversigt

34

0

31

Ekstra sendetid

Kommunalvalg

6

0

0

221

0

212

Sendetimer i alt uden reklamer

Timer i
2017

Heraf
genudsendelse
r

Timer i
2016

Timer i
2017

Heraf
genudsendelse
r

Timer i
2016

4.704

4.128

5.698

Egen kanal Lorry+
Program
Trailer, sponsorer, fillers

278

585

Off-broadcast (nyhedsscreen)

3.778

2.501

Sendetimer i alt

8.760

8.784
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BRUGERTAL

YOUTUBE
Antal sete minutter
Antal plays

2016
43.942 minutter
17.604 plays

2017
2.725.055 minutter
837.548 plays

TV2LORRY.DK
Antal sete minutter
Antal plays

2016
4.566.200 minutter
1.878.218 plays

2017
7.054.116 minutter
2.554.396 plays
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UDVIKLINGEN I SEER-OG BRUGERTAL
De nye medievaner har også i 2017 udfordret TV-seningen. Stadig flere får deres
nyhedsbehov dækket via nettet og de sociale medier. Denne tendens er særligt
fremherskende i storbyområder. Flere og flere opsiger deres TV-pakker og fravælger TV helt.
Dette kan desværre også ses på vores TV-tal, som gennem 2017 har lidt et knæk på samme
niveau som TV 2 Nyhederne i vores sendeområde.
Vores to yderudsendelser har fået bedre share, men er faldet på rating, og de tre
udsendelser i midten er alle faldet både på rating og share. Det er ikke tilfredsstillende
isoleret set, men vores satsning på at nå yngre brugere har været på bekostning af nogle af
de ældre. Heldigvis har vi haft en massiv stigning i vores brugertal på tv2lorry.dk og i brugen
af vores indhold på YouTube.
Vores egen kanal Lorry+ har ikke haft den ønskede vækst på TV-seningen, men har til
gengæld haft en stor stigning i sening på de digitale platforme. Vi producerer ikke længere
indhold, der kun vises på kanalen men producerer altid, så indholdet også kan få et længere
liv på vores digitale platforme, derfor må denne flytning af trafikken betegnes som en stor
succes.
På tv2lorry.dk har vi fortsat en meget massiv vækst i antallet af besøgende og sidevisninger:
30% vækst i antallet af unikke brugere og 36% vækst i antallet af sidevisninger. Den positive
udvikling på tv2lorry.dk er sket på trods af, at facebook ikke længere leder lige så meget
trafik ind til os som tidligere. Vi har til gengæld oplevet en massiv vækst i sening på
YouTube, hvor antallet af sete minutter er steget voldsomt.

DE STRATEGISKE MÅL
Vi har siden 2015 arbejdet på en modernisering og revitalisering af TV 2 Lorry, så vi har
bevæget os fra at være en TV-station over mod at blive et moderne mediehus med fokus på
at lave ægte regionalt indhold til vores brugere, leveret på de platforme hvor de er.
Bestyrelsen har hvert år siden 2016 fastsat årlige mål for alle platforme og disse har vi
arbejdet intensivt med at nå. I 2015 handlede det meget om TV-udsendelserne, i 2016 om at
løfte vores egen hjemmeside og i 2017 handlede det om at sikre, at vores indhold lever på
alle platforme, både dem vi selv ejer og andres.
Bestyrelsen har med budgettet for 2018 vedtaget målbare mål for alle platforme, som vi vil
holde blikket fast rettet mod.

Side 12

UDVIKLINGEN I REGNSKABSÅRET
Dækningen af regionsråds- og kommunalvalget i november var årets helt store opgave. Både
når det gælder valgkampen, valgaftenen og dagen derpå havde vi den største dækning i
stationens historie. 34 debatter ude i regionen og 2 store regionsrådsdebatter her på
stationen samt en digital valgdækning, der gjorde, at vi på valgaftenen var live fra alle 34
rådhuse samtidig med, at vi sendte 5 timers live TV på TV 2.
Resultatet af indsatsen på alle platforme var generelt tilfredsstillende, og selvom der også
ved dette valg var lister og partier, som mente, at de fik for lidt opmærksomhed, fik vi
gennemgående gode tilbagemeldinger på dækningen.
Som konsekvens af dette blev programproduktionen på Lorry+ tilpasset kanalens
øremærkede licensbevilling, og det var nødvendigt at begrænse vores egenproduktion og
opretholde den eksterne programproduktion med henblik på at kunne opfylde
udliciteringskravet på 33 procent. Med en udlægningsprocent på 59 er denne forpligtelse
opfyldt.
Salget af indslag og arkivklip til TV 2 NYHEDERNE lå på niveau med det budgetterede. Der
har ikke været salg af programmer til TV 2 DANMARK eller andre nationale kanaler.
Det lykkedes ikke at sælge alle vores vejrsponsorater i 2017, men vi fik dog afsat så mange
måneder, at sponsorindtjeningen nåede et tilfredsstillende niveau.
På grund af den massive dækning af regionsråds- og kommunalvalget, havde vi budgetteret
med et underskud på 2,6 mio. kr. Årets resultat endte med en positiv afvigelse på 0,7 mio.
kr.

EFTERUDDANNELSE
Årets efteruddannelsesaktiviteter har i høj grad været rettet mod at give medarbejderne de
nødvendige kompetencer til at kunne udføre de nye funktioner på de digitale platforme samt
på at kvalificere alle fotografer til at kunne flyve med droner. 33 medarbejdere var på
efteruddannelse, og der blev samlet anvendt 121 dage. De samlede omkostninger var 304
t.kr.
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IT-SIKKERHEDSPROFIL
TV 2 Lorry har en række sikkerhedstiltag, der har til formål at beskytte vores ITinfrastruktur.
Vi foretager løbende en risikovurdering med henblik på at tilpasse sikkerheden til det aktuelle
behov og vurderede trusselsbillede.
Vores netværk er segmenteret, så f.eks. gæsteadgang er adskilt fra det øvrige netværk.
Netværket beskyttes bl.a. af en redundant firewall, der indeholder IPS, Application Control,
antivirusfilter og Packet Inspection.
Netværkstrafik bliver endvidere sikret via SecureDNS - både centralt og på den enkelte pc.
Alle indgående mails scannes for malware o.l., før de når vores netværk. Endelig er vores
computere installeret med sikkerhedsapplikationer.
TV 2 Lorry har en redundant fiberforbindelse (aktiv/passiv) således, at hvis den ene af
forbindelserne skulle blive beskadiget eller på anden måde sat ud af drift, skiftes der til den
anden forbindelse.
TV 2 Lorry er udstyret med et nødstrømsanlæg, et UPS-anlæg, der kan drive de vitale
computer-platforme, indtil en dieseldrevet generator starter. Den er stor nok til at drive hele
stationen, og den starter efter 10 sekunders strømudfald. Dette sikrer, at
udsendelsesvirksomheden og programarbejdet ikke berøres ved eventuelle strømudfald.
Generatoren testes to gange årligt.
Der tages natlig backup af alle vitale systemer. Gendannelse fra backup afprøves med jævne
mellemrum.
Adgang til alle systemer sker med personligt login, der knyttes til relevant rolle. Det bruges
bl.a. til at sikre, at personfølsom data kun kan tilgås af rette personale.
Vi har sammen med de andre TV 2-regioner indhentet juridisk ekspertise i forbindelse med
forberedelse og implementering af den nye persondataforordning.
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EFFEKTIVISERINGER
I nyhedsproduktionen har vi først og fremmest fokuseret på organiseringen af det daglige
arbejde, og det er lykkes at effektivisere uden at give køb på kvaliteten. Der er udarbejdet
præcise funktionsbeskrivelser, og sammen med en klar forventningsafstemning har det
effektiviseret nyhedsproduktionen. De frigjorte ressourcer er brugt på at styrke indsatsen på
nettet og de nye digitale platforme såsom Facebook, Instagram og YouTube.
TV 2 Lorry har erstattet satellittransmissionens teknologi med ny mobildata-teknologi.
Satellittransmission kræver meget dyrt udstyr og er meget dyrt i forbrug samtidig med, at
håndtering er tidskrævende. Med mobildata-teknologi kan vi sende live med brug af op til 8
helt almindelige mobildata-simkort. Udstyret koster kun 1/10 af satellitudstyr, og der
afregnes med almindelig mobildatatakst efter aktuelt forbrug. Håndteringen er simpel
ligesom en traditionel telefonopringning.
Vi har gennem 2017 sat gang i en stor opgradering af vores produktionssystem, der vil gøre
det muligt for alle medarbejdere at arbejde på det samme materiale samtidigt, således kan
vi kan redigere og tilpasse de enkelte historier til den platform, de skal udgives på.
Produktionssystemet er transparent i forhold til de fleste formater, hvilket gør det nemt at
håndtere grafik og brugergenereret indhold.

VIRKSOMHEDENS FORVENTEDE UDVIKLING
Vi forventer at kunne fastholde seertallene i forhold til markedet og PUT (People Using
Television).
Når det gælder vores hjemmeside og de sociale medier, forventer vi en fortsat stigning i de
kommende år. Vi forventer også fortsat at skulle udvikle indhold til nye platforme. Denne
udvikling vil skulle findes ved løbende effektiviseringer på både TV- og digital produktion.
Der foretages løbende en overvågning af rentebærende gæld med henblik på at minimere
finansieringsomkostningerne. Med en rimelig andel af fastforrentet gæld og med de indgåede
renteaftaler er det ledelsens vurdering, at risikoen på den rentebærende gæld er
tilfredsstillende lille.
Med medieaftalen er der frem til udgangen af 2018 et lovfæstet minimum for det årlige
driftstilskud, der ydes som ren licens. TV 2 Lorry er meget afhængig af denne licens, fordi vi
er afskåret fra at udøve anden indtægtsgivende virksomhed.
Vi forventer, at der i løbet af foråret 2018 vil foreligge en ny medieaftale, som træder i kraft
pr. 1. januar 2019. Når vi kender indholdet af den nye medieaftale, vil vi i nødvendigt og
muligt omfang tilpasse driften til de nye vilkår.
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ØKONOMI
Resultatet for året 2017 viser et underskud på -1.868.019 kr., hvilket er 731.981 kr.
bedre end budgetteret.
Resultatet er tilfredsstillende med tanke på, at sponsorsalget vedr. vejrudsigterne ikke
helt indfriede forventningen, samt at KV2017 blev dyrere end budgetteret i kraft af de 34
ekstra direkte optaktsudsendelser og et større set up på valgaftenen/natten.
Omkostningerne i forbindelse med dækningen af kommunalvalget opvejes af en stigning
i indtægterne på 3,9 mio. kr., som primært kan henføres til et ekstra tilskud af
licensmidler i forbindelse med det fællesregionale projekt ”#Opstemt”.
Afskrivningerne er reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til 2016.
Finansieringsomkostninger er fra 2016 til 2017 steget med 19 t.kr. som kan henføres til
negativ rente af indestående i pengeinstitut.

Hovedtal fra resultatopgørelsen 2015-2017
2017
1.000 kr.

2016

Indeks

1.000 kr.

2015

Indeks

1.000 kr.

Indeks

Indtægter

74.041

106

70.204

101

69.631

100

Eksterne omkostninger

-8.242

308

-3.106

116

-2.680

100

Personaleomkostninger

-48.106

107

-43.865

98

-44.863

100

Bruttoresultat

17.693

80

23.233

105

22.088

100

Lokaleomkostninger

-2.274

92

-2.550

103

-2.472

100

Udsendelsesomkostninger

-7.116

109

-6.868

105

-6.538

100

Andre eksterne omkostninger

-5.941

121

-4.482

92

-4.898

100

2.362

29

9.333

114

8.180

100

-3.984

74

-5.316

98

-5.405

100

-246

62

-227

57

-400

100

-1.868

-79

3.790

160

2.375

100

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Finansiering, netto
Årets resultat
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Balancen:
I balancen påvirker årets resultat på -1,9 mio. kr. egenkapitalen negativt, således at
egenkapitalen pr. 31. december 2017 udgør 16,7 mio. kr. Det betyder, at virksomheden
har en soliditetsgrad på 43 pct.
Anlægsaktiver er faldet med 2,9 mio. kr., hvilket skyldes lavere investeringer i forhold til
afskrivningerne.
Omsætningsaktiverne er faldet med 0,3 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at gælden er
faldet 1,3 mio. kr.

Hovedtal fra balancen 2015-2017
2017
1.000 kr.
Anlægsaktiver

2016

Indeks

1.000 kr.

2015

Indeks

1.000 kr.

Indeks

30.280

86

33.193

94

35.128

100

8.446

268

8.657

274

3.156

100

Aktiver i alt

38.726

101

41.850

109

38.284

100

Egenkapital

16.705

113

18.572

126

14.783

100

Gæld og hensættelser

22.021

94

23.278

99

23.501

100

Passiver i alt

38.726

101

41.850

109

38.284

100

Omsætningsaktiver

Det er ledelsens vurdering, at der efter regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet
hændelser, der har betydning for vurdering af selskabets resultat for 2017.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for TV 2 Lorry er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C og Lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed samt danske regnskabsvejledninger.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Regnskabpraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og passiver til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det følgende.
Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Licensen indtægtsføres for den periode, den vedrører.
Andre indtægter indregnes, når levering har fundet sted inden regnskabsårets udgang og
indbetaling har fundet sted eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Oplysninger om segmenter
Virksomheden har kun et segment/ en aktivitet og der er derfor ikke vist særlige opdelinger
og analyser. Indtægterne kommer i al væsentlighed fra det danske marked og der er derfor
ikke afgivet særlige oplysninger om geografiske markeder.

Direkte eksterne omkostninger
Direkte eksterne omkostninger omfatter variable programomkostninger, der er medgået til
årets programvirksomhed. I kostprisen indgår rejseudgifter, rekvisitter mv. Herudover indgår
varekøb direkte relateret til andre indtæger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen samt det overenskomstansatte
personale, honorarer mv.

Udsendelsesomkostninger
Udsendelsesomkostninger omfatter senderleje, teknisk udstyr og autodrift.
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Afskrivninger
Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers
forventede brugstid, der udgør:
Immaterielle anlægsaktiver:
Software
Materielle anlægsaktiver:
Fast ejendom
Teknisk udstyr
Driftsmateriel og inventar
Biler

3-5 år

40
2-15
3-15
5

år
år
år
år

Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningerne påbegyndes ved aktivets ibrugtagelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt
for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om
genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til
denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og
kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv,
vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering
kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Goodwill, hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen
selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme,
vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan
henføres.

Finansielle poster:
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger og kursregulering af
fremmed valuta, samt kurstab og omkostninger vedr. gæld til realkreditinstitutter.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen.
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Balancen
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Anskaffelser under 50.000 kr. omkostningsføres i regnskabsåret.
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 sammen med af- og
nedskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi med
fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

Valutaforhold
Regnskabsposter
statusdagen.

i

udenlandsk

valuta

er

omregnet

efter

officielle

valutakurser

på

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser med løbende rentetilpasning indregnes til det modtagne provenu.
Andre gældsforpligtelser, der omfatter banklån, kreditorer og anden gæld indregnes til
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts- investeringsog finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider
ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter årets resultat, reguleret for ikke likvide
resultatposter og ændring i driftskapital. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus
kortfristet gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter
tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

pengestrømme

fra

optagelse

og

Likvider
Likvider ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af posterne likvide beholdninger
og kortfristet gæld til pengeinstitut.
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Resultatopgørelse

Note
Licens
Andre indtægter
Indtægter i alt

2017

2016

68.460.000
5.581.311
74.041.311

64.472
5.732
70.204

-8.241.761
-48.106.223

-3.106
-43.865

17.693.327

23.233

-2.274.515
-7.115.849
-5.940.930

-2.550
-6.868
-4.482

2.362.033

9.333

-3.983.674

-5.316

-1.621.641

4.017

0
-246.378
-1.868.019

0
-227
3.790

Resultatdisponering:
Overført resultat fra tidligere år
Årets resultat
Til disposition i alt

18.572.672
-1.868.019
16.704.653

14.783
3.790
18.573

Overført til næste år

16.704.653

18.573

Eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

1
2

Bruttoresultat
Lokaleomkostninger
Udsendelsesomkostninger
Andre ekstrerne omkostninger

3
4
5

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger på anlægsaktiver

6

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

7
7
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Balance

Aktiver

Note

Software

8

2017

2016

1.040.443

1.139

1.040.443

1.139

23.778.245
4.549.737
911.254

24.426
6.837
791

Materielle anlægsaktiver

29.239.236

32.054

Anlægsaktiver i alt

30.279.679

33.193

537.433
4.073.882
742.733

376
4.248
461

Tilgodehavender

5.354.048

5.085

Likvide beholdninger

3.092.045

3.572

Omsætningsaktiver i alt

8.446.093

8.657

38.725.772

41.850

Immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger
Produktionsudstyr
Inventar og driftsmidler

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt

9
9
9

10
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Balance

Passiver

Note

Overført resultat fra tidligere år
Overført resultat
Egenkapital i alt

2017

2016

18.572.672
-1.868.019
16.704.653

14.783
3.789
18.572

11.352.214

11.938

11.352.214

11.938

587.837
0
921.624
8.904.244
255.200

585
0
2.170
8.106
479

Kortfristede gældsforpligtelser

10.668.905

11.340

Gældsforpligtelser i alt

22.021.119

23.278

Passiver i alt

38.725.772

41.850

Prioritetsgæld

11

Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstituter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

12
13
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Pengestrømsopgørelse
2017

Driftsresultat
Finansielle poster
Af- og nedskrivninger
Periodeafgrænsningsposter
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

2016

-1.868.019
246.378
3.983.674
-223.832
-720.191
1.418.010

3.790
227
5.316
354
-1.555
8.132

Renteindbetalinger og lignende indbetalinger
Renteudbetalinger og lignende udbetalinger
Pengestrømme fra driftsaktivitet

0
-246.378
1.171.632

0
-227
7.905

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-449.821
-639.715
20.000
-1.069.536

-1.377
-2.066
61
-3.382

Afdrag på langfristet gæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-582.242
-582.242

-909
-909

Ændring i likvider

-480.146

3.614

3.572.191
3.092.045

-42
3.572

Likvide midler 1. januar
Likvide midler 31. december

Der kan specifiseres således:
Kontanter og bankindestående
Gæld til pengeinstitutter (kassekredit)

3.092.045
0
3.092.045
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Noter

2017

1

Direkte eksterne omkostninger
Varekøb
Entrepriseproduktioner
Egenproduktioner

2

Af den samlede udgift, udgør vederlag til bestyrelse
Af den samlede udgift, udgør vederlag til direktør

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

42
757
2.307
3.106

43.942.372
3.257.645
333.607
572.599
48.106.223

39.658
3.011
901
295
43.865

389.000
1.522.316
1.911.316

385
1.467
1.852

88

82

1.267.786
330.466
676.263
2.274.515

1.448
338
764
2.550

522.268
2.889.737
1.482.817
2.221.027
7.115.849

457
2.851
1.421
2.139
6.868

Lokaleomkostninger
Vedligeholdelse og rengøring
Ejendomsskat
El, varme m.v.

4

36.330
4.435.069
3.770.362
8.241.761

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Personaleuddannelse
Øvrige personaleudgifter og social sikring mv.

3

2016

Udsendelsesomkostninger
Drift og vedligeholdelse af motorkøretøjer
Drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr
Anskaffelser under kr. 50.000
Transmissionsledninger, link og senderstationer
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Noter

2017
5

Andre eksterne omkostninger
Kontorhold inkl. edb
Småanskaffelser under 50.000 kr.
Telefon
Advokat
Konsulenthonorar
Bankomkostninger
Forsikringer
Annoncer
Kontingent
Repræsentation
Rejse- og kørselsudgifter
Mødeudgifter
Kantinedrift
Kursdiffencer o. lign.

6

3.047.194
607.774
339.785
164.000
415.063
16.767
711.885
28.373
102.476
12.127
69.606
72.712
354.567
-1.399
5.940.930

2.444
301
217
25
334
14
665
14
145
10
84
53
169
7
4.482

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Software
Grunde og bygninger
Produktionsudstyr
Inventar og driftsmidler
Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver

7

2016

548.680
647.718
2.527.325
279.951
-20.000
3.983.674

395
647
3.533
533
208
5.316

0

0

246.378

227

Finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle indtægter

Andre finansielle omkostninger
Øvrige finansielle udgifter
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Noter

2017
8

2016

Immaterielle anlægsaktiver
Software
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

2.590.116
449.821
0
3.039.937

1.214
1.376
0
2.590

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december

1.450.814
0
548.680
1.999.494

1.056
0
395
1.451

Regnskabsmæssigeværdi 31. december

1.040.443

1.139
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Noter

2017
9

2016

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

35.246.459
0
0
35.246.459

35.246
0
0
35.246

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december

10.820.496
0
647.718
11.468.214

10.173
0
647
10.820

Regnskabsmæssigeværdi 31. december

23.778.245

24.426

Produktionsudstyr
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

37.818.875
239.978
0
38.058.853

42.734
1.880
-6.795
37.819

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december

30.981.791
0
2.527.325
33.509.116

33.975
-6.526
3.533
30.982

Regnskabsmæssigeværdi 31. december

4.549.737

6.837

Inventar og driftsmidler
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

9.591.447
399.737
-225.300
9.765.884

9.662
186
-257
9.591

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december

8.799.979
-225.300
279.951
8.854.630

8.524
-257
533
8.800

911.254

791

Regnskabsmæssigeværdi 31. december
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Noter

2017
10

Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavender)
Forudbetalte omkostninger

11

2016

742.733

461

11.352.214

11.938

Prioritetsgæld
Langfristet prioritetsgæld

Af den samlede gæld forfalder kr. 8.928.940 efter 31. december 2022

12

Anden gæld
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag
Moms
ATP
Feriepengeforpligtelse, overarbejde m.v.
Personaleforening
Skyldige omkostninger i øvrigt

13

18.922
6.197
0
80.461
8.014.390
16.425
767.849
8.904.244

21
7
0
75
7.585
26
392
8.106

Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gældsforpligtelser)
Depositum
Periodiserede indtægter

50.000
205.200
255.200

50
429
479
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Noter
14

Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, bogført til kr. 11.940.051, er der
tinglyst realkreditpantebrev i ejendommen Allégade 7, 2000 Frederiksberg,
pålydende kr. 14.198.000.

15

Nærtstående parter
Nærtstående parter
Jens Risum
Jolanta Gaizutiene
Kirsten Jørgensen
Bo Kjærulf
Erik Olsen
Claus Museth
Claus Bergman

Bestyrelsesformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Transaktioner
Der har i årets løb ikke været transaktioner med nærtstående parter ud over
vederlag indgået på normale markedsvilkår.
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Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
Mio. kr.
Licensindtægter
Licensindtægter iht. Årsrapporten
Licens i alt
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed
Omkostninger:
Løn og øvrige driftsomkostninger
Finansielle udgifter
Afskrivninger
Indtægter:
Andre indtægter
Finansielle indtægter
Andel af overskud, anden virksomhed
Nettoomkostninger i alt
Resultat af public service-virksomhed

68,5
68,5

-71,3
-0,2
-4,0
4,7
0,0
0,1
-70,7
-2,2

Akkumuleret resultat af public service-virksomhed i perioden 2007-2017
Public service resultat primo
4,0
Årets public service resultat
-2,2
Akkumuleret public service resultat
1,8
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