
Resultatopgørelse for 1. januar - 31.december 2019

Regnskabet skal kunne sammenlignes med det indsendte budget

Hele  kr.

Noter Indtægter:
Tilskud fra Radio- og tv-nævnet ( årets tilsagnsgivne 

tilskud )

Driftstilskud 65.260,60

Øvrige indtægter opdeles pr. art:

For eksempel salg af produktion, medlemskontingenter, 

løntilskud og andre tilskud, sponsorater, indtægter fra 

aktiviteter, fx banko, mv. 0

Indtægter i alt 65.261

Omkostninger:
Omkostningerne opdeles pr. art - eventuelt i noter til 

regnskabet:

Produktionsudgifter for eksempel Koda, Gramex 

sendeafgifter, leasing, studieleje, konsulenthonorarer, køb 

af udstyr, mv. 29.669
For så vidt angår køb af udstyr, kan denne post vælges 

fordelt ligeligt over antal forventede leveår under posten 

afskrivninger - eller kan udgiftsføres fuldt ud i 

anskaffelsesåret under posten køb af udstyr. Vær 

opmærksom på, at udstyr, der afskrives, er stationens eje. 

Dvs. at en evt. ob-vogn skal være registreret i stationens 

navn for at kunne afskrives.

Øvrige omkostninger for eksempel lokaleomkostninger, 

lønninger, revision, administrative omkostninger, 

kørselsudgifter, telefon, internet, mv. 35.522

Omkostninger i alt 65.191

Resultat før afskrivninger og renter (indtægter minus 

omkostninger) 70

Afskrivninger:

2 Årets afskrivninger 0

3 Avance/tab ved salg af aktiver 0

Resultat før renter: 70

Rente indtægter 0

Rente udgifter 0

Årets resultat før eventuel skat (skal overføres til 

balancen) 70
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Noter Balance pr. 31. december 2009

Aktiver:

1 Indretning af lejede lokaler - f.eks. studie 0

1 Anskaffelser (f.eks.radio-tv udstyr, EDB, inventar  m.m.) 23.781

Anlægsaktiver i alt 23.781

Tilgodehavender:

Depositum, fx for lejeudstyr 0

Diverse tilgodehavender (specificeres pr. NAVN) 0

Likvide Beholdninger:

Kasse beholdning 0

Bank beholdning 70

Giro beholdning 0

Likvide Beholdninger i alt: 70

Aktiver i alt (skal være det samme som i passiver) 23.851

Passiver:

Egenkapital:

Eventuelle indskudte beløb til egenkapital 23.725

Overført resultat fra tidligere år (minus hvis beløbet er 

negativt) - jfr. foregående års regnskab 56

Årets resultat (minus hvis beløbet er negativt) 70

Egenkapital i alt 23.851

Gæld:

Skyldig Told & Skat (A-skat, AM-bidrag mv.) 0

Bankgæld 0

Gæld til NAVN (tilknyttede personer) 0

Evt. Gæld til Radio- og tv-nævnet 0

Gæld i alt: 0

Passiver i alt (Skal være samme beløb som i aktiver) 23.851
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