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INFOTJENESTEN 
AALBORG STIFT 

Aalborg den /PJ 

Ledelseserklæring 
Regnskabet viser et lille overskud som budgetteret efter hensættelse af et beløb bl.a. til 

indflytning i Folkekirkens Hus i efteråret 2015. Stiftsrådets tilskud til Vi-projektet er indtægtsført 

under Indtægter, mens det var budgetsat under Vi-projektet. 

De faste omkostninger svarer stort set til budgettet. For de projektrettede aktiviteter er året gået 

meget anderledes end forventet på budgettidspunktet. 

Som allerede annonceret i sidste årsrapport fik vi ikke den forventede tv-sendetilladelse. Den del 

at tv-produktionen, der rettede sig mod lokal-tv er i konsekvens heraf opgivet. Vi producerer nu 

primært tv til udsendelse på TV2 region Nord og MidtVest. I konsekvens heraf er der heller ikke 

modtaget noget produktionstilskud fra Kulturstyrelsen. Et imødeset krav om tilbagebetaling af for 

meget modtaget tilskud i 2013 er ikke blevet fremsat. Hensættelsen hertil er derfor blevet 

indtægtsført. 

Budgettet til udviklingsprojekter er i væsentlig grad anvendt til presseaktiviteter. Der er foretaget 

en hensættelse til dækning af bl.a. omkostninger ved flytning og indretning i Folkekirkens Hus 

Arbejdet med realisering af kommunikationsplanen er i alt væsentligt blevet finansieret af tilskud 

fra Stiftsrådet. Halvdelen af det modagne tilskud er overført til 2015. 

Presseaktiviteten på de sociale medier er steget væsentligt og vil også fremover ligge højt. 

Vi-projektet er indstillet. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

Til ledelsen i Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift 

Vi har revideret årsregnskabet for Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift for regnskabsåret 
1. januar — 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter driftsregnskab for 2014 og status pr. 31. de-
cember 2014 (ekskl. budgettal 2014). 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med vedtægternes bestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav iføl-
ge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revi-
sionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af 
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af for-
eningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar — 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabspraksis. 

Aalborg, den 26. februar 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

ichael tens og 
statsautorise t revisor 



Driftsregnskab for 2014 

Indtægter 
Resultat Budget 

Bidrag fra medlemsprovstier 1.365.000 1.365.000 

Øvrige tilskud 70.000 30.000 

Renter 16.124 15.000 

1.451.124 1.410.000 

Udgifter til ledelse og medarbejdere 
Løn - mediekonsulenter 545.152 540.000 

Pensionsbidrag - mediekonsulenter 36.650 40.000 

Diæter til ledelse 57.050 15.000 

Forskydning til feriepengeforpligtelse 2.605 8.000 

Kørselsgodtgørelse 44.748 50,000 

Løn til kasserer - incl. feriepenge 30.300 31.000 

AES, AER mv. 3.333 2.000 

ATP 3.406 4.000 

723.244 690.000 

Øvrige faste omkostninger 
Husleje, varme og leje af møbler 50.404 53.000 

Kontorinventar 27.593 5.000 

Telefonudgifter - Mediekonsulenter 7.292 25.000 

Kontorartikler 16.006 12.000 

Revision 25.000 10.000 

Kursus og efteruddannelse 11.066 20.000 

Annoncer og reklamer 324 0 

Aviser-abonnementer - Mediekonsulenter 12.369 15.000 

Diverse personaleudgifter 2.895 2.000 

Rejse- og mødeudgifter 14.353 20.000 

Diverse drifts- og administrationsomkostninger 1.680 15.000 

168.982 177.000 

Disponibelt beløb til produktion 558.898 543.000 



Informationstjenestens aktiviteter: 
Produktion af TV 

Udgifter 
Produktionsomkostninger 109.917 

Resultat Budget 

355.000 

Køb af færdige produktioner 40.000 0 

Copyright afgifter 2.352 5.000 

Gebyr for sendetid -4.165 0 
Indkøb og leje af udstyr 48.843 10.000 
Øvrige produktionsomkostninger 20 196.967 0 
Indtægter 
Tilskud fra Stiftet 40.000 0 
Tilskud fra Kulturministeriet (Mediesekretariatet) 50.000 80.000 
(udgøres i sin helhed af tilbageførsel af hensættelse fra 2013) 

øvrige indtægter 0 90.000 

Udviklingsprojekter 
Udgifter 

106.967 290.000 

Andre omkostninger 2.000 50.000 

Promovering 3.285 0 

Konsulentydelser 354 0 
Hensættelser 230.000 235.639 0 
Indtægter 
Tilskud og forbrug af hensættelser 0 
Stiftstilskud 0 0 0 

Kommunikationsplan 
Udgifter 

235.639 50.000 

Lønninger og kørsel 145.896 0 

Lønrefusioner -43.462 0 

Fortæl historie 70.427 0 

Livskrise 72.031 0 

Frivillige 59.443 0 

Andre omkostninger 16.289 320.624 0 
Indtægter 
Tilskud fra Aalborg Stift 600.000 0 
Hensat til forbrug i senere år -300.000 300.000 0 

20.624 



Pressearbejde 
Udgffier 

Resultat Budget 

Indkøb og udstyr 12.219 0 

Sociale medier 53.076 
Indkøb og udstyr 11.983 
Andre omkostninger 59.549 136.826 40.000 

Indtær 0 0 

Teenage VJ 
Udgifter 
Løn og kørsel - konsulenter 36.750 

136.826 40.000 

80.000 

Indkøb og udstyr 400 20.000 

Andre omkostninger 10.769 47.919 100.000 
Indtægter 
Tilskud 0 40.000 

Samlet driftsresultat - overskud 

47.919 

10.924 

160.000 

3.000 



Status pr. 31/12-2014 

Aktiver 
2014 2013 

Checkkonto hos Dronninlgund Sparekasse 26.209 1.739 
Garantkonto hos Dronninglund Sparekasse 577.330 659.573 
Checkkonto hos Spar  Nord 713.478 220.149 
øvrige tilgodehavender 675 0 
Aktiver - i alt 

Passiver 
Skyldige omkostninger 122.337 

1.317.692 881.461 

188.016 
Tilbagebetalingsforpligtelse Mediesekretariatet 0 50.000 
Skyldig ATP og feriepenge 8.381 0 
Skyldig A-skat og AM-bidrag 0 0 
Henlæggelser 680.000 150.000 
-Afsat feriepenge-forpligtelse 70.048 67.443 

Gæld i alt 

Egenkapital 
Egenkapital primo 426.002 

880.766 

426.002 

Overskud jf. driftsregnskabet 10.924 
Egenkapital ultimo 436.926 

Passiver - i alt 1.317.692 881.461 
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