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FRA Tv-STATION TIL meDIevIRkSOmHeD 

2006 blev et år præget af store begivenheder og omvælt-

ninger for TV 2. 

Mest markant var den kendsgerning, at TV 2 i årets løb 

bevægede sig fra at være en tv-station til at blive en medie-

virksomhed.

Etableringen af TV 2 NEWS, landets første 24-timers nyheds-

kanal, var et af højdepunkterne i 2006. Kanalen blev præ-

senteret på et pressemøde den 19. maj 2006, og gik i luften 

et halvt år senere. 

TV 2 tog et skridt i retning af at være en medievirksomhed, 

da man vandt radioauktionen i august, og den 1. februar 

2007 gik i luften med TV 2 Radio. 

Også succesen hos TV 2|Interaktiv markerede, at TV 2 er på 

vej til at blive mere end en tv-station. Besøgene på tv2.dk 

voksede betydeligt gennem 2006, hvor man i flere uger 

rundede én million unikke besøgende – blandt andet takket 

være TV 2s blogunivers samt andre nyskabelser.

Etableringen af TV 2|New Bizz Areas, som skal udnytte TV 2s 

brand og indhold til at skabe nye forretningsmuligheder, 

etableringen af Ompapa Entertainment A/S, der blandt andet 

skal arbejde med bookingvirksomhed, events og talentudvik-

ling, samt engagementet i det nystartede magasin ”Vi med 

hund” var en bevægelse fra tv-station til medievirksomhed.

På den økonomiske front blev 2006 et tilfredsstillende  

år for TV 2-koncernen med et overskud på 141,7 mio. kr. 

før skat. Reklameindtægterne udgør knap 83 procent af 

nettoomsætningen, men med de mange nye aktiviteter er 

håbet, at TV 2-koncernen allerede i 2007 bliver mere uaf-

hængig af konjunkturfølsomme reklameindtægter. 

I indeværende år vil udviklingen og væksten fortsætte.  

TV 2|Interaktiv vil gå efter at blive Danmarks mest besøgte 

hjemmeside, to sportskanaler vil formentlig supplere de 

eksisterende, TV 2 udkommer sandsynligvis på print, og 

forhåbentlig åbner koncernen en IPTV-kanal, dvs. en tv-

kanal produceret til og alene sendt på internettet. 

Men uanset nye aktiviteter og forretningsområder vil hoved-

kanalen være hjørnestenen i TV 2s virksomhed. I 2007 for-

stærker vi fokus på at sikre, at TV 2 også i årene fremover 

er danskernes foretrukne tv-kanal, og vi investerer derfor 

flere penge i TV 2s programflade i 2007.

FORORD

Per Mikael Jensen
adm. direktør

Niels Boserup
bestyrelsesformand
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TIL AkTIONæReN I Tv 2|DANmARk A/S

Vi har revideret årsrapporten for TV 2|DANMARK A/S for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2006 omfattende ledelses-

påtegning, ledelsesberetning samt resultatopgørelse,  

balance, egenkapitalsopgørelse, pengestrømsopgørelse og 

noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten 

aflægges efter International Financial Reporting Standards 

som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav  

i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregn-

skabsloven. 

LeDeLSeNS ANSvAR FOR ÅRSRAPPORTeN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en års– 

rapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med International Financial Reporting Standards som god-

kendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i IFRS-

bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-

holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 

og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-

mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

RevISORS ANSvAR Og DeN uDFøRTe RevISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på 

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i over-

ensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standar-

der kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger  

og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af  

sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlin-

formation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 

de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De 

valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrap-

porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 

der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæg-

gelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med 

henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne  

kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den 

af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en 

vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

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 årsrapporten giver et retvisende 

billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af 

koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstem-

melse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i IFRS-

bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

SuPPLeReNDe OPLySNINgeR

Uden at tage forbehold henvises til ledelsesberetningen 

side 17 i afsnittet “Status på statsstøttesagen”, hvoraf det 

fremgår, at EU-Kommissionens afgørelser vedrørende 

statsstøttesagen og rekapitaliseringen er indbragt for 

Retten i Første Instans, samt at TV 2|DANMARK A/S’ 

ledelse ikke har begrundede forventninger om, at afgørel-

serne fra Kommissionen vil blive ændret i ugunstig  

retning for TV 2|DANMARK A/S. Det er derfor forudsat  

i årsrapporten, at Kommissionens afgørelser ikke bliver 

ændret. Vi er enige med ledelsen heri. 

DeN uAFHæNgIge RevISORS PÅTegNINg

Thomas Petersen
statsaut. revisor

	

Jan Grothen
statsaut. revisor

Odense, den 26. marts 2007

KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Flemming Brokhattingen
statsaut. revisor

LeDeLSeSPÅTegNINg

Bestyrelsen og direktionen har behandlet og vedtaget  

årsrapporten for TV 2|DANMARK A/S for 2006.

Årsrapporten for TV 2-koncernen for 2006 er aflagt i  

overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere oplys-

ningskrav i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til års-

regnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 

billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet 

af koncernens og moderselskabets aktiviteter og penge-

strømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2006. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god- 

kendelse. 

Odense, den 26. marts 2007

Direktion

	 Per Mikael Jensen Anders Kronborg Flemming Rasmussen
 administrerende direktør koncernfinansdirektør koncerndirektør for 
   salg og marketing

Bestyrelse

 Niels Boserup Lars Nørby Johansen Peter Bo Bendixen
 formand næstformand  

 Niels Brinch   Per Christiansen  Ulla Dahlerup 
 medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant

 Anne Gottlieb Jensen  Martin Iversen  Arne Bang Mikkelsen  
 medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant

 Jess Myrthu  Erik Werlauff Gina Øbakke
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LeDeLSeSbeReTNINg 

SeLSkAbSOPLySNINgeR

TV 2|DANMARK A/S

Rugaardsvej 25

5100 Odense C

Telefon:  65 91 91 91

Telefax: 65 91 33 22

Hjemmeside: www.tv2.dk

E-mail: tv2@tv2.dk

CVR-nr.:   10 41 34 94

Stiftet: 1. oktober 1988. Pr. 17. december 2003 om- 

 dannet til statsligt aktieselskab med virkning 

 fra 1. januar 2003.

Ejerforhold:  Den danske stat ejer 100% af aktiekapitalen. 

Hjemsted: Odense

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

beSTyReLSe

Niels	Boserup   
formand

Lars	Nørby	Johansen  
næstformand

Peter	Bo	Bendixen		   

Niels	Brinch   
medarbejderrepræsentant

Per	Christiansen     
medarbejderrepræsentant

Ulla	Dahlerup		

Anne	Gottlieb	Jensen
medarbejderrepræsentant 

   

Martin	Iversen		
medarbejderrepræsentant   

Arne	Bang	Mikkelsen		

	 	

Jess	Myrthu	 	 	 	

Erik	Werlauff

	 	 	 	

Gina	Øbakke

DIRekTION

Per	Mikael	Jensen 
administrerende direktør

Anders	Kronborg
koncernfinansdirektør

 

Flemming	Rasmussen
koncerndirektør for salg og marketing

  

RevISION

KPMG C. Jespersen, 

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Englandsgade 25, 5100 Odense C 

Grant Thornton, 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

geNeRALFORSAmLINg

Ordinær generalforsamling afholdes den 30. april 2007 

kl. 9.30 på selskabets adresse. 
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KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

 *)Ekskl.  
tilb. bet. 

Mio.kr. 2006 Index 2005 Index 2004 Index 2004 Index 2003 Index 2002 Index

Nettoomsætning 1.917,6 118 1.666,1 102 1.540,6 95 1.540,6 95 1.484,9 91 1.626,8 100 
Indtægter i alt 1.980,2 119 1.703,1 103 1.586,0 96 1.586,0 96 1.528,4 92 1.658,3 100 

Overført til  
TV 2-regionerne  -346,1 100 

Driftsomkostninger -1.751,5 148 -1.495,0 126 -1.408,8 119 -2.481,8 209 -1.227,0 103 -1.186,8 100 

Resultat før af- og  
nedskriv. (EBITDA) 228,7 182 208,1 166 177,2 141 -895,8 301,4 240 125,4 100 
 

Af- og nedskrivninger -90,7 105 -92,6 108 -91,9 107 -91,9 107 -101,1 118 -86,0 100 

Resultat før finansielle 
poster (EBIT) 138,0 350 115,5 293 85,3 216 -987,7 200,3 508 39,4 100 
 

Indtægter af kapital-
andele i associerede  
virksomheder og joint 
ventures 13,7 -351 2,8 -72 0,5 -13 0,5 -13 0,1 -3 -3,9 100 

Finansielle poster, netto -10,0 244 -1,9 46 -4,8 117 -4,8 117 7,2 -176 -4,1 100 
Årets resultat før skat 141,7 451 116,4 371 81,1 258 -992,0 207,6 662 31,4 100 
Skat af årets resultat -24,7 -15,5 -7,8 -7,8 -43,3 3,8 100 
Årets resultat 117,0 332 100,9 287 73,3 208 -999,8 164,3 467 35,2 100 
 

Balance             
Aktiver i alt 1.846,1 1.561,0 1.327,3 1.542,4 1.411,7  
Materielle aktiver 468,8 432,0 436,8 484,3 520,6  
Programlager 370,9 413,9 361,5 279,5 265,3  
Egenkapital 814,7 748,0 647,1 804,8 550,5  
 

Pengestrømsopgørelse             
Pengestrømme fra 
driftsaktivitet 237,5 297,4 -974,5 208,6 238,0  
Pengestrømme fra  
investeringsaktivitet -108,3 -160,4 -84,9 -50,1 -59,5  
Pengestrømme fra  
finansieringsaktivitet -50,4 0,0 778,0  -90,4 -39,5  
Likvider ultimo 301,6 222,8 85,8 367,2 299,1  
 

Øvrige             
Investeringer  
i materielle aktiver 104,0 74,2 63,8 39,7 39,5  
Gns. antal ansatte 793 699 672 635 633  
Udsendelsestimer 29.452 20.632 15.450 13.847 11.838  
 

Nøgletal             
EBIT-margin 7,2 6,9 5,5 -64,1 13,5 2,4  
Afkast af investeret 
kapital (ROIC) 15,5 13,0 9,7 -112,3 23,8 4,3  
Egenkapitalandel 44,1 47,9 57,1 48,8 52,2 39,0  
Egenkapitalforrentning 15,0 14,5 8,7 -137,7 24,2 6,6  
Omsætningshastighed 
programlager

 

2,5  2,0  2,3  2,3  2,4  2,6  

Hoved- og nøgletal for 2004-2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. 
Sammenligningstallene for 2002-2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til 
årsregnskabsloven. Sammenligningstallene for 2002 er for den selvejende institution TV 2|DANMARK. 
*Korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation.
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TV 2|DANMARK A/S har til formål at drive medievirksomhed 

og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. 

Selskabet skal drive public service-programvirksomhed i 

henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren. Selskabet 

skal drives på forretningsmæssigt grundlag.

TV 2-koncernen driver fem tv-kanaler – den landsdækkende 

public service-kanal, TV 2, samt TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, 

TV 2 FILM og TV 2 NEWS. De fire sidstnævnte drives  

i henhold til særskilte programtilladelser uden for public 

service-virksomheden.

Desuden driver TV 2-koncernen TV 2 Sputnik, en bred-

båndsbaseret film- og tv on-demand kanal. TV 2 Sputnik 

findes på adressen www.sputnik.dk.

Endelig udbyder TV 2-koncernen radio under navnet TV 2 

Radio. Radiokanalen gik i luften den 1. februar 2007.

Ud over tv-virksomhed udbyder TV 2|DANMARK A/S en 

række mobile tjenester, ligesom stationen driver omfat-

tende aktiviteter på internettet på adressen www.tv2.dk. 

Programomtaler og anden information om TV 2 Radio og de 

fire bruger– finansierede kanaler – TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, 

TV 2 FILM og TV 2 NEWS – findes på disse kanalers egne 

hjemmesider.

TV 2 producerer selv nyheder, aktualitets- og sports- 

programmer og samarbejder desuden med de otte regionale 

tv-stationer om leverancer til landsfladen. Den øvrige del 

af sendefladen tilvejebringes i entreprise eller på licens-

basis.

Hovedkanalen TV 2 er finansieret af reklamer, mens TV 2 

Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er finansieret af bruger-

afgifter og reklamer. TV 2 FILM finansieres udelukkende 

af brugerafgifter.

æNDRINgeR I DIRekTION Og beSTyReLSe

Den 1. maj 2006 tiltrådte Per Mikael Jensen som admini-

strerende direktør for TV 2|DANMARK A/S. Per Mikael 

Jensen kom fra en stilling som international chefredaktør 

og Vice President for gratisaviskoncernen Metro Inter-

national.

På den ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober 

2006 blev Niels Boserup genvalgt som bestyrelses- 

formand for TV 2|DANMARK A/S for de kommende to år. 

Tv 2s HOveDAkTIvITeTeR
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meDDeLeLSeR TIL eRHveRvS- 
Og SeLSkAbSSTyReLSeN

14. februar 2007

Etablering af TV 2 PAY PER VIEW A/S

13. oktober 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - genvalg af 
bestyrelsesformand

31. august 2006

Halvårsrapport 2006

24. juli 2006

Fusion af TV 2 ZULU A/S, TV 2 CHARLIE A/S og TV 2 FILM 
A/S til TV 2 NETWORKS A/S 

6. juli 2006

Etablering af TV 2 RADIO A/S  og 
TV 2 Nyhedskanalen A/S

19. maj 2006

TV 2 præsenterer beslutning om lancering af 24-timers 
nyhedskanal 

28. april 2006

Årsrapport 2005

7. april 2006

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

29. marts 2006

Årsregnskabsmeddelelse 2005

FINANSkALeNDeR 2007

26. marts 2007

Årsrapport 2006

30. april 2007

Ordinær generalforsamling 2006

31. august 2007

Halvårsrapport 2007

TV 2|DANMARK A/S udsender ikke kvartalsrapporter. 

Selskabet er 100% ejet af den danske stat, hvorfor der ikke 

er samme behov for kvartalsrapporter, som hvis selskabet 

havde været noteret på Københavns Fondsbørs.
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NyT meDIeFORLIg 2006

Den 6. juni 2006 blev det nye medieforlig vedtaget. I forliget, 

der gælder fra 2007 til 2010, bliver det slået fast, at TV 2 

skal privatiseres, når de verserende EU-sager er afklaret - 

også i tilfælde af, at regeringsmagten skulle skifte efter et 

kommende valg, eftersom vedtagelsen om privatisering er 

tidsubegrænset i forhold til aftaleperioden.

Den mediepolitiske aftale betyder desuden, at TV 2s bestyrelse 

skal ansætte en seernes redaktør, som uafhængigt skal 

behandle klager mv. over TV 2s programvirksomhed.

ReTSSAgeR: STATuS PÅ STATSSTøTTeSAgeN 

Som nævnt i årsrapporterne for 2004 og 2005 har TV 2| 

DANMARK A/S og staten indbragt EU-Kommissionens 

afgørelse af 19. maj 2004 om tilbagebetalingen for Retten  

i Første Instans. 

Desuden har Viasat og SBS Broadcasting udtaget stævninger 

mod EU-Kommissionen med påstand om annullation af den 

del af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, der god-

kender den øvrige offentlige finansiering af TV 2 i perioden 

1995-2002. 

Endelig har Viasat og SBS Broadcasting indbragt EU-

Kommissionens beslutning af 6. oktober 2004 om godkend-

else af rekapitaliseringsplanen for TV 2|DANMARK A/S for 

Retten i Første Instans. 

Skriftsvekslingen i alle ovennævnte sager vedrørende  

TV 2|DANMARK A/S for Retten i Første Instans er afsluttet. 

Domsforhandling er endnu ikke berammet, men forventes 

tidligst at finde sted omkring sommeren 2007.

TV 2|DANMARK A/S’ ledelse har ingen begrundede forvent-

ninger om, at afgørelsen fra Kommissionen vil blive ændret 

i ugunstig retning for TV 2|DANMARK A/S. 

Som følge af ledelsens vurdering, er der ikke foretaget 

reservation til imødegåelse af eventuelle tab, som måtte 

opstå, hvis EU-Kommissionens afgørelse skærpes, eller hvis 

rekapitaliseringen underkendes af Retten i Første Instans. 

ReTSSAgeR veD øSTRe LANDSReT: 
Tv 2s PRISeR Og beTINgeLSeR 

Den 21. december 2005 traf Konkurrencerådet afgørelse  

i en sag om TV 2s nationale priser og betingelser, der er 

anlagt af SBS Broadcasting mod TV 2. 

Rådet fandt, at TV 2 besidder en dominerende stilling på det 

danske marked for tv-reklame, og at TV 2 har misbrugt 

denne stilling ved anvendelse af progressiv årsrabat. Ved 

kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrence–

ankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet.

SBS Broadcasting og Viasat Broadcasting UK Ltd. har 

i december 2006 indbragt Konkurrenceankenævnets  

kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. 

Det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets 

kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre 

Landsret.

eRSTATNINgSSAgeR 

Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 

vedrørende TV 2s priser og betingelser 2000-2005 har 

SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved Østre 

Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning 

på 60 mio.kr. 

Sagen er udsat, indtil retssagen om TV 2s priser og betingelser 

2001–2005 er afgjort. TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i 

sagen.

Da det er ledelsens vurdering, at Konkurrenceankenævnets 

kendelse af 1. november 2006 vil blive stadfæstet af Østre 

Landsret, og da TV 2 ikke i øvrigt har handlet retsstridigt over 

for SBS Broadcasting, forventes det, at TV 2 bliver frifundet i 

erstatningssagen, hvorfor der ikke er foretaget reservation til 

imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for 2006. 

SæRLIge FORHOLDTv 2 kONCeRNeN
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Ovenstående tabel viser, at TV 2 NEWS i december 2006 var 

i kontakt med knap 400.000 seere hver dag.

Tv 2 RADIO

Med et bud på 23 mio.kr. i årlig koncessionsafgift sikrede  

TV 2|DANMARK A/S sig den femte radiokanal for en 8-årig 

periode, da den danske stat holdt auktion i august 2006. 

Radioen, der har fået navnet TV 2 Radio, gik i luften den  

1. februar 2007. Aktiviteterne i TV 2 Radio ligger i det 

nyetablerede selskab TV 2 RADIO A/S.

OmPAPA eNTeRTAINmeNT A/S

I 2006 blev selskabet Ompapa Entertainment A/S etableret. 

Det er TV 2|DANMARK A/S og Casper Christensen, som i 

fællesskab har etableret selskabet, der bl.a. skal arbejde 

med talentpleje og talentudvikling af f.eks. værter og manu-

skriptforfattere, ligesom også bookingvirksomhed og events 

indgår i selskabets satsningsområder.

Tv 2|New bIzz AReAS

I slutningen af 2006 offentliggjorde TV 2 tillige planerne 

om en ny forretningsenhed – TV 2|New Bizz Areas - som skal 

udnytte TV 2s brand og indhold til at skabe nye forret-

ningsmuligheder. Hensigten er at få større udbytte af de 

sekundære rettigheder, der følger med mange tv-pro-

grammer, og i den forbindelse etablerer TV 2 eget bog-

forlag i begyndelsen af 2007.

IND PÅ PRINTmARkeDeT

Ved årsskiftet 2006/2007 gik TV 2 ind på printmarkedet, 

idet TV 2 indledte et samarbejde med det nystartede  

magasinforlag JSL Publications A/S og købte 30 procent af 

livsstilsmagasinet “Vi med hund”. 

Tv 2 NeTwORkS A/S 

Selskaberne TV 2 ZULU A/S, TV 2 CHARLIE A/S og TV 2 

FILM A/S blev i 2006 fusioneret under navnet TV 2 

NETWORKS A/S. Fusionen blev gennemført i løbet af foråret 

2006 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2006.

Sammenlægningen betyder, at TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 

FILM samt fremtidige tv-kanaler fremover drives i TV 2 

NETWORKS A/S, som dermed bliver omdrejningspunktet for 

en målrettet indsats omkring udvikling og lancering af nye 

tv-kanaler samt optimering og forbedring af de eksisterende 

brugerfinansierede kanaler.

TV 2 NEWS GNS. DAGLIG 
KONTAKTfLADE (000)

Uger 3 år+

Uge 48, 2006 (3 dage) 415

Uge 49 329

Uge 50 393

Uge 51 322

Uge 52 406 

Den 28. februar 2006 har Viasat stævnet TV 2|DANMARK 

A/S og den danske stat med et krav om en erstatning på 

200 mio.kr. Viasat har skønnet at have lidt et samlet tab 

som følge af TV 2s påståede krydssubsidiering og på- 

ståede misbrug af dominerende stilling. 

TV 2 og den danske stat har afgivet foreløbige svarskrifter  

i sagen. Det er ledelsens vurdering, at Viasat ikke får medhold 

i påstanden om betaling af erstatning eller i påstanden om til-

bagebetaling, hvorfor der ikke er foretaget reservation til 

imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for 2006. For en 

yderligere uddybning af retssagerne henvises til note 22.

meDARbejDeRFORHOLD Og 
vIDeNSReSSOuRCeR

Det stigende antal platforme, brands og forretningsområder 

i 2006 – ikke mindst etableringen af TV 2 NEWS og TV 2 

Radio - resulterede i en vækst i antallet af fastansatte med-

arbejdere på ca. 40%. Blandt rekrutteringen af de mange 

nye medarbejdere formåede TV 2 også at tiltrække en lang 

række kendte personer fra det danske medielandskab. 

I lyset af denne udvikling oplever organisationen mange 

forandringer, og for at imødekomme de deraf følgende 

ledelsesudfordringer har ledelsen i begyndelsen af 2007 

iværksat et toårigt, tværgående lederudviklingsforløb. 

Hensigten med forløbet er at styrke TV 2s samlede ledelses-

kraft via skærpet fokus på de tre dimensioner: Indhold, 

drivkraft og forretning.      

Nye Tv 2-ADReSSeR I købeNHAvN Og 
uDvIDeLSe AF kvægTORveT

I 2006 fik TV 2 en midlertidig adresse, da TV 2 NEWS og TV 2 

Radio flyttede ind i lokaler på Støberigade i København. 

Herfra gik nyhedskanalen i luften den 1. december 2006 og 

TV 2 Radio den 1. februar 2007. Når TV 2s nye domicil på 

Teglholm Allé står færdigt i løbet af 2007, vil alle TV 2s akti-

viteter i København samles på denne adresse. 

Også i Odense udvides ejendommen. Med udviklingen fra 

tv-station til medievirksomhed er behovet for mere plads på 

Kvægtorvet i Odense vokset. Bestyrelsen har således i 2006 

godkendt en udvidelse af ejendommen på 6.000 kvadrat-

meter. Byggeriet påbegyndes i 2007 og ventes at kunne 

tages i brug i efteråret 2008. 

DIgITALISeRINgeN AF 
PRODukTIONSAPPARATeT

Digitaliseringen af TV 2s produktionsapparat tog for alvor fart 

i 2006. EU-udbudsrunden blev afsluttet i juni med kontrakter 

på leverancer af teknisk udstyr til optage-, redigerings- og 

udsendelsesformål for nyheds- og sportsproduktion.

Midt i denne proces blev der truffet beslutning om at etab-

lere nyhedskanalen TV 2 NEWS, hvilket krævede, at et helt 

nyt digitalt produktionsapparat blev opbygget. 

En tilsvarende proces – med opbygning af nyt digitalt pro-

duktionsapparat - blev gennemført, da TV 2 Radio skulle 

etableres. 

DIgITALT SeNDeNeT TAgeT I bRug

Den 31. marts 2006 åbnede det nyetablerede digitale sende-

net, DTT-net, der er et fælles projekt for TV 2 og DR, og en 

del af medieforliget fra 2002. Etableringen af det digitale 

sendenet betyder, at alle seere med en almindelig stue-

antenne og digitalt modtageudstyr kan modtage TV 2, DR1 

og DR2 digitalt.

Tv 2 NewS

I slutningen af maj 2006 præsenterede TV 2 planerne om en 

24-timers nyhedskanal og et halvt år senere, den 1. december, 

gik TV 2 NEWS i luften. Baggrunden for at etablere kanalen er 

bl.a. mediebrugernes stigende behov for adgang til nyheder 

hvor som helst og når som helst. Aktiviteterne i TV 2 NEWS 

ligger i det nyetablerede selskab TV 2 NEWS A/S.
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TV 2 FILMs penetration lå i gennemsnit på 40,6 procent  

i 2006. Mod slutningen af året kunne kanalen ses af 41,9 

procent af de danske husstande.

STOR TRAFIk PÅ Tv2.Dk I 2006

2006 blev et godt år for TV 2|Interaktiv. Antallet af unikke 

besøgende på tv2.dk passerede flere gange i løbet af 2006 

én million besøgende pr. uge – godt hjulpet på vej af bl.a. det 

blogunivers, som TV 2 etablerede i sommeren 2006, og som  

i løbet af efteråret voksede til Danmarks største af slagsen.

På listen over landets mest besøgte hjemmesider opnåede 

tv2.dk flere gange i efteråret tredjepladsen.

Set over hele 2006 havde tv2.dk i gennemsnit 802.000 

unikke besøgende om ugen, og ser man alene på 2. halvår af 

2006, lå antallet af unikke besøgende i gennemsnit på 

878.000 om ugen.

FINANSIeLLe RISICI

Når TV 2|DANMARK A/S har overskudslikviditet, placeres 

denne i danske banker på aftaleindskud, der let kan frigøres. 

TV 2|DANMARK A/S har en forsigtig investeringsstrategi.

Den rentebærende gæld består af et banklån, som er 

afdragsfrit og forfalder til endelig betaling i 2014. Lånet 

forfalder dog til indfrielse 30 kalenderdage efter statens 

indgåelse af aftale om overdragelse af majoriteten af akti-

erne i TV 2|DANMARK A/S, hvis långiver og –tager i denne 

30 dages periode ikke ved en genforhandling er blevet enige 

om fremtidige vilkår og betingelser for lånet. Lånet er varia-

belt forrentet jf. omtalen i noterne til årsrapporten. 

Efter aftale med långiver er der afdraget 200 mio.kr.  

på lånet i 2007, og TV 2|DANMARK A/S’ trækningsret er 

tilsvarende øget med 200 mio.kr.

Kreditrisici over for kunderne styres gennem sikkerheds-

stillelse. TV 2|DANMARK A/S’ reklamekunder stiller sikker-

hed enten til Danske Reklame- og Relationsbureauers 

Brancheforenings Sikkerhedsordning for udvalgte danske 

medier eller direkte til TV 2|DANMARK A/S. 

vALuTARISICI

Størstedelen af indtægterne afregnes i danske kroner. Af de 

samlede omkostninger afregnes ca. 13% i fremmed valuta.   

Forventede fremtidige pengestrømme i udenlandsk  

valuta vurderes løbende og søges sikret i det omfang,  

TV 2|DANMARK A/S finder det nødvendigt. 

SeeRTAL I 2006

TV 2|DANMARK A/S havde samlet set en lille seerfremgang 

i 2006, selv om hovedkanalen TV 2 gik lidt tilbage i forhold 

til 2005. Samlet stod TV 2-kanalerne for 40 procent af dan-

skernes tv-sening i målgruppen 3 år+, hvilket er en stigning 

på 0,1 procentpoint i forhold til 2005.

kOmmeRCIeL SeeRANDeL

På det kommercielle marked (blandt de 21-50-årige) fast-

holdt TV 2-kanalerne i 2006 sin seerandel på 62,2 procent.

Tv 2 zuLu, Tv 2 CHARLIe Og Tv 2 FILm I 2006

Den store seerfremgang, som TV 2 Zulu oplevede i 2004 og 

2005, blev fastholdt i 2006 – bl.a. i kraft af en fortsat markant 

profil og en målrettet satsning på bestemte programtyper. 

TV 2 Zulus kommercielle seerandel i målgruppen 21-50 år 

blev i 2006 på 6,9 procent mod 6,6 procent i 2005.

TV 2 Charlie havde et godt år i 2006. I den primære mål-

gruppe, 50 år+, oplevede kanalen en stigning på 3,3 pro-

centpoint fra 2,9 procent i 2005 til 6,2 procent i 2006.

Fremgangen skyldes bl.a. det målrettede arbejde med at få 

skabt en skarpere TV 2 Charlie-profil, således at den sam-

lede programflade nu i langt højere grad understøtter 

hovedoverskriften “god, gedigen underholdning”. 

TV 2s næstyngste kanal, TV 2 FILM, rundede den 1. november 

2006 ét år på det danske tv-marked. Ved udgangen af 2006 

stod kanalen for 0,8 procent af den samlede tv-sening.

I 2006 blev TV 2 FILM gjort reklamefri, således at kanalen 

nu udelukkende finansieres af brugerbetaling.

DISTRIbuTION 

Gennem hele 2006 har TV 2 Zulu ligget med en gennemsnit-

lig penetration på 61 procent, hvilket er en lille stigning  

i forhold til 2005. Mod slutningen af året nåede penetra- 

tionen 61,9 procent – svarende til godt 1,5 mio. husstande.

Henover året lå penetrationen for TV 2 Charlie i gennemsnit 

på 50,9 procent, men mod slutningen af året var penetratio-

nen oppe på 57,5 procent. 

KOMMERCIELLE SEERANDELE (21-50 ÅR)

Tv-station 2005 2006

TV 2-kanalerne 
(ekskl. TV 2 FILM) 62,2 62,2

Viasat 21,4 21,0

SBS TV 13,4 13,0

Discovery 2,3 3,0

MTV 0,7 0,9

Kilde: TNS GALLUP TV-METER

SEERANDELE (3+)

Tv-station 2005 2006

TV 2 35,8 34,2

TV 2 Zulu 2,9 3,0

TV 2 Charlie 1,0 2,0

TV 2 FILM 0,2 0,8

DR1 28,0 27,7

DR2 4,7 4,7

TV3 5,4 5,0

TV3+ 3,6 3,7

Viasat Sport 1 0,4 0,4

Kanal 4 3,9 3,1

Kanal 5 2,3 2,5

Kilde: TNS GALLUP TV-METER
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ÅReTS ReSuLTAT

Resultatet efter skat udgør 117,0 mio.kr., hvilket er 16,1 mio.

kr. bedre end resultatet for 2005, som var 100,9 mio.kr. 

Resultatet før skat udgør 141,7 mio.kr., en forbedring på 25,3 

mio.kr. i forhold til 2005, hvor resultatet før skat udgjorde 116,4 

mio.kr. Resultatet for 2006 indfrier forventningerne fra års-

rapporten 2005, som var i niveauet 140-150 mio.kr. før skat.

 

På indtægter i alt er der en vækst på 16,3% i forhold til 2005 

svarende til en stigning på 277,1 mio.kr.

Der er realiseret en reklameomsætning for 2006 på knap 1,6 

mia.kr. mod en forventet reklameomsætning på 1,5 mia.kr. 

Når dette ikke afspejles i et større overskud, skyldes det 

etableringen af TV 2 NEWS A/S og TV 2 RADIO A/S, som 

ikke var planlagt i foråret 2006. 

På kabelvederlagsindtægterne er der en stigning på 58,3 

mio.kr. Det svarer til en vækst på 30,3% - mod en forventet 

vækst på 15%. Den væsentligste årsag til stigningen er etab-

leringen af TV 2 FILM. Samtidig lykkedes det at få TV 2 Zulu 

og TV 2 Charlie valgt ind i flere antenneforeninger end for-

ventet. 

Omkostninger i alt er realiseret med 1.751,5 mio.kr., hvilket 

er 256,5 mio.kr. mere end i 2005. Det skyldes bl.a., at der i 

2006 er igangsat mange nye aktiviteter bl.a. etablering af 

TV 2 NEWS A/S og TV 2 RADIO A/S. Herudover var 2006 et 

stort sportsår med Vinter-OL og VM i fodbold, som sam-

men med udgifterne til driften af det digitale sendenet og 

fibernettet har betydet højere omkostninger. 

FORveNTNINgeR

TV 2 er i fuld gang med at udvikle sig til en medievirksomhed 

med mange medieplatforme. TV 2 har fokus på de store syn-

ergieffekter mellem tv, radio, internet og print, og flere plat-

forme vil betyde, at TV 2-koncernens fremtidige ind- 

tjening bliver mindre konjunkturfølsom på reklameområdet. 	

Udviklingen til en medievirksomhed vil betyde flere nye  

aktiviteter også i 2007 – bl.a. etableringen af et samarbejde 

med Viasat om sportskanalerne TV 2 Sport og TV 2 Sport Xtra, 

TV 2|New Bizz Areas og TV 2 PAY PER VIEW A/S. 

Flere kanaler og forretningsområder ventes at øge reklame-

indtægterne, og det forventes, at reklameindtægterne vil 

ligge på 1,9 mia.kr. i 2007, hvilket svarer til en vækst på  

ca. 20%. 

Kabelvederlagsindtægterne forventes at stige med ca. 55% 

til knap 0,4 mia.kr. i 2007. Det er hovedsageligt TV 2 NEWS 

A/S, som bidrager til væksten. 

Etableringen af TV 2 NEWS A/S og TV 2 RADIO A/S samt 

flere nye aktiviteter og afskrivninger på investeringer i digi-

talt tv-udstyr vil slå igennem på omkostningssiden i 2007. 

For 2007 forventes der et resultat før skat i niveauet 170-

180 mio.kr.

De igangværende statsstøttesager og konkurrencesager 

forventes ikke afsluttet i 2007, jf. tidligere omtale, og det 

skønnes ikke, at de vil påvirke resultatet negativt i 2007 

eller efterfølgende år. 

begIveNHeDeR eFTeR RegNSkAbSÅReTS uDLøb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets 

udløb, der forventes at påvirke eller ændre selskabets for-

hold i væsentlig grad. 

CORPORATe gOveRNANCe 

Bestyrelsen vil i 2007 fortsætte behandlingen af Nørby-

udvalgets anbefalinger om Corporate Governance. 

Det er bestyrelsens hensigt løbende at følge udviklingen på 

dette område og internt sikre, at selskabet lever op til de 

gældende krav, så længe disse ikke påvirker selskabets 

udvikling og indtjening negativt.

RegNSkAbSbeReTNINg
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Kabelvederlagsindtægterne udgør 250,9 mio.kr. mod 

192,6 mio.kr. i 2005. Stigningen på 58,3 mio.kr. skyldes 

primært, at 2006 er TV 2 FILMs første år med kabelind-

tægter. 

Kabelvederlagsindtægternes andel af nettoomsætningen er 

stadig stigende. I 2006 udgør kabelvederlagsindtægterne 

13,1% af nettoomsætningen mod 11,6% i 2005. 

Øvrig nettoomsætning udgør 80,5 mio.kr., hvilket er en stig-

ning på 32,1 mio.kr. i forhold til 2005. Stigningen skyldes 

øgede interaktive indtægter og salg af sportsrettigheder. 

ANDRe DRIFTSINDTægTeR

Andre driftsindtægter er steget med 25,6 mio.kr., hvilket 

primært skyldes avance ved salget af ejendommen på 

Sortedam Dosseringen.

OmkOSTNINgeR

Omkostninger i alt udgør 1.751,5 mio.kr., hvilket er en stig-

ning på 256,5 mio.kr. fra 1.495,0 mio.kr. i 2005. 

 

Programomkostninger er steget med 96,1 mio.kr. til 941,2 

mio.kr. Omkostninger til Vinter-OL og VM i fodbold udgør de 

væsentligste årsager til stigningen. Ligeledes indgår TV 2 

NEWS A/S med omkostninger til etablering og udsendelser i 

december måned, ligesom TV 2 FILM sender i 12 måneder  

i 2006 mod kun to måneder i 2005. Desuden er der en stig-

ning i omkostninger til rettighedsorganisationerne pga. den 

øgede omsætning. 

Øgede omkostninger til det digitale sendenet og fibernettet 

er den primære årsag til, at udsendelsesomkostningerne 

stiger med 47,8 mio.kr. fra 83,7 mio.kr. i 2005 til 131,5 mio.kr. 

i 2006. 

NeTTOOmSæTNINg

Nettoomsætningen udgør 1.917,6 mio.kr., hvilket er en 

stigning på 251,5 mio.kr. svarende til en vækst på 15,1%. 

Til sammenligning udgjorde nettoomsætningen i 2005 

1.666,1 mio.kr.

 

Reklameomsætningen er steget med 161,1 mio.kr. til 1.586,2 

mio.kr. svarende til en vækst på 11,3%. I 2005 var reklame-

omsætningen 1.425,1 mio.kr. Omsætningsvæksten skyldes 

primært en generel pæn vækst i reklamemarkedet, fast- 

holdelse af TV 2-familiens samlede seerandel samt en øget 

markedsandel. 

 

Reklameomsætningen udgør 82,7% af nettoomsætningen i 

2006 mod 85,5% i 2005.

Reklamemarkedet steg med 7,8 % i 2006. Da tv-markedet 

steg med 9,3 % og TV 2s tv-reklameomsætning med 10,9 %  

i 2006, har TV 2 således vundet markedsandele. 

TV 2s markedsandel er 66,1% i 2006. 
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bALANCeSummeN

Pr. 31. december 2006 er balancesummen 1.846,1 mio.kr., hvil-

ket er 285,1 mio.kr. højere end i 2005. Den store stigning kan 

henføres til programtilladelsen til TV 2 RADIO A/S, som er 

aktiveret med 158,5 mio.kr., og en tilhørende forpligtelse er 

indregnet med 138,8 mio.kr. På aktivsiden er der desuden øget 

binding i materielle aktiver på 36,8 mio.kr. og andre lang- 

fristede aktiver på 30,0 mio.kr. De kortfristede forpligtelser er 

øget med 86,0 mio.kr. 

INveSTeRINgeR 

Investeringer i immaterielle aktiver udgør 22,2 mio.kr., som er 

køb af andele i filmproduktion.

Der er investeret 104,0 mio.kr. i materielle aktiver. I forbin-

delse med etableringen af det digitale sendenet og fibernet-

tet er der investeret 12,2 mio.kr. i sendenettet. Investeringerne 

i anlæg under udførelse vedrører digitaliseringen af TV 2s 

tv-tekniske udstyr. I forbindelse med etableringen af TV 2 

NEWS A/S og TV 2 RADIO A/S er der investeret 24,7 mio.kr. 

i materielle aktiver, mens de resterende investeringer er 

almindelige driftsbetingede investeringer. 

LANgFRISTeDe FORPLIgTeLSeR 

I forbindelse med rekapitaliseringen blev statslånet konver-

teret til et 10-årigt banklån, som er afdragsfrit frem til 2014. 

Lånet udgør 394,3 mio.kr. 

Ved erhvervelsen af programtilladelsen til TV 2 RADIO A/S 

påførtes TV 2-koncernen en forpligtelse på en årlig konces-

sionsafgift på 23 mio.kr. i otte år. Denne forpligtelse er ind-

regnet i balancen med 138,8 mio.kr., hvoraf 121,2 mio.kr. er 

langfristet.

egeNkAPITAL

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2006 814,7 mio.kr. 

Der er i 2006 udloddet 50,4 mio.kr. i udbytte. For 2006 

foreslåes 27,8% i udbytte, svarende til 58,5 mio.kr., mens 

det resterende resultat på 58,5 mio.kr. overføres til egen-

kapitalen. 

Egenkapitalens andel udgør 44,1% i 2006 mod 47,9%  

i 2005. Egenkapitalens forrentning er 15% mod 14,5%  

i 2005. 
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Salgs- og administrationsomkostninger udgør 165,0 mio.kr., 

hvilket er en stigning på 50,8 mio.kr. i forhold til 2005. De 

nye aktiviteter har betydet ekstra omkostninger til IT,  

markedsføring og analyser. 

Stigningen i lokaleomkostninger på 15,0 mio.kr. fra 29,8 

mio.kr. i 2005 til 44,8 mio.kr. i 2006 skyldes primært 

omkostninger til indretning af midlertidige lejede lokaler 

som følge af etableringen af TV 2 NEWS A/S og TV 2 

RADIO A/S.  

Personaleomkostningerne er steget med 46,8 mio.kr. fra 

422,2 mio.kr. i 2005 til 469,0 mio.kr. i 2006. Det gennem-

snitlige antal medarbejdere er steget med 94 fra 699 med-

arbejdere i 2005 til 793 medarbejdere i 2006. 

Af- og nedskrivninger udgør 90,7 mio.kr. i 2006 mod 92,6 mio.

kr. i 2005. Der er øgede afskrivninger på driftsmidler og 

afskrivning på programtilladelse på 2,5 mio.kr., mens afskriv-

ning på andele i filmproduktioner er faldet med 7,2 mio.kr.

Andel af resultat efter skat i kapitalandele i associerede 

virksomheder og joint ventures er steget fra 2,8 mio.kr. i 

2005 til 13,7 mio.kr. i 2006. På joint ventures er der øgede 

indtægter på 16,3 mio.kr. bl.a. som følge af et øget aktivi-

tetsniveau i selskaberne pga. det digitale sendenet og fiber-

nettet. Zonerne A/S er nedskrevet med 8,5 mio.kr. mod  

0,9 mio.kr. i 2005. 

De finansielle indtægter er faldet med 1,3 mio.kr. i forhold til 

2005, mens de finansielle omkostninger er øget med 6,8 

mio.kr. Det er en nettovirkning på 8,1 mio.kr., hvilket primært 

kan tilskrives et øget renteniveau samt kursreguleringer af 

udenlandsk valuta. 

SkAT

Skat af årets resultat udgør 24,7 mio.kr., hvilket svarer til en 

skatteprocent på ca. 17. I 2005 udgjorde skatten 15,5 mio.kr. 

svarende til en skatteprocent på ca. 13. 

Stiftelsen af TV 2|DANMARK A/S blev skattemæssigt foretaget 

til vurderede handelsværdier. Skattemæssigt opgjorte han-

delsværdier for goodwill, bygninger, tv-teknisk udstyr, sende-

net, inventar og driftsmateriel oversteg de regnskabsmæssige 

værdier. Selskabet er således stiftet med et udskudt skatte-

aktiv, som ikke er indregnet i åbningsbalancen i henhold til 

gældende regnskabsbestemmelser herom. Effekten af det 

udskudte skatteaktiv aftrappes over årene, hvilket er medvir-

kende til den stigende skatteprocent.
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TV 2 WORLD A/S køber administration af TV 2|DANMARK 

A/S, mens TV 2|DANMARK A/S køber formatrettigheder og 

konsulentbistand af selskabet. 

Til TV 2 BIB A/S sælger TV 2|DANMARK A/S programret-

tigheder og administration, mens TV 2|DANMARK A/S køber 

visninger af TV 2 BIB A/S. 

Virksomhederne har endvidere optaget koncernlån hos 

TV2|DANMARK A/S. 

TV 2|DANMARK A/S betaler ydelser vedrørende leje og drift 

af sendemaster til Broadcast Service Danmark A/S, ligesom 

Broadcast Service Danmark A/S opkræver masteleje for 

interessenterne. 

Al samhandel med dattervirksomheder og joint ventures 

sker på markedsmæssige vilkår. 

Der er afgivet støtteerklæringer til TV 2 NEWS A/S og TV 2 

RADIO A/S. 

vALuTAAFDækNINg

Der er pr. 31. december 2006 indgået valutaforretninger til 

delvis afdækning af det fremtidige USD-køb i 2007. 

Afdækningen består primært af optioner og terminsforret-

ninger med en minimumsafdækning på 7,0 mio.USD. 

Afdækningen foretages i henhold til TV 2-koncernens rente- 

og valutapolitik. 
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uDSeNDeLSeSTImeR

Antallet af udsendelsestimer er 29.452 mod 20.632 i 2005. 

De væsentligste årsager til den store stigning er TV 2 FILM, 

som sendte hele året i 2006 mod kun to måneder i 2005, 

hvilket øgede timetallet med 7.289, samt TV 2 NEWS, som  

i december bidrog med 744 timer. 

PeRSONALe  

Det gennemsnitlige antal ansatte var i 2006 793 medarbej-

dere mod 699 medarbejdere i 2005. Stigningen kan hen-

føres til etableringen af TV 2 NEWS A/S og TV 2 RADIO A/S 

i efteråret 2006.

PeNgeSTRømSOPgøReLSe

De likvide beholdninger udgør pr. 31. december 2006 301,6 

mio.kr. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgør 237,5 mio.

kr.. Der er investeret 108,3 mio.kr., og der er udloddet 

udbytte på 50,4 mio.kr. De likvide beholdninger er således 

forøget med 78,8 mio.kr. 

NæRTSTÅeNDe PARTeR

TV 2|DANMARK A/S ejer dattervirksomhederne TV 2 

NETWORKS A/S, TV 2 WORLD A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 

RADIO A/S, TV 2 DTT A/S og TV 2 BIB A/S 100%. Ompapa 

Entertainment A/S ejes 85%. 

Som et led i programstyringen indkøber TV 2|DANMARK A/S 

tv-programmer, som videresælges til TV 2 NETWORKS A/S. 

I visse tilfælde genkøbes programmer af hovedkanalen. 

Ligeledes køber TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S og 

TV 2 RADIO A/S administration af reklamesalg, program-

planlægning, markedsføring samt andre ydelser herunder 

cross promotion af TV 2|DANMARK A/S. 
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DeLRegNSkAbeR

DELREGNSKABER

Moderselskab Anden virksomhed Public service

(Mio.kr.)  2006 2005 2006 2005 

Nettoomsætning 243,4 212,0 1.506,9 1.376,7

Andre driftsindtægter 51,1 41,4 60,2 17,1

Indtægter i alt 294,5 253,4 1.567,1 1.393,8

Programomkostninger -130,9 -127,6 -790,3 -715,9

Udsendelsesomkostninger -1,3 -1,6 -120,2 -79,2

Salgs- og administrationsomkostninger -13,9 -14,6 -129,4 -88,4

Lokaleomkostninger -1,9 -1,4 -41,9 -27,7

Personaleomkostninger -57,3 -30,5 -388,1 -371,1

Omkostninger i alt -205,3 -175,7 -1.469,9 -1.282,3

Resultat før af- og nedskrivninger 89,2 77,7 97,2 111,5

Af- og nedskrivninger -4,6 -1,2 -83,5 -91,1

Resultat før finansiering 84,6 76,5 13,7 20,4

Finansielle poster, netto 4,7 6,6 -19,9 -7,8

Skat -25,0 -23,3 9,5 10,4

Resultat efter skat 64,3 59,8 3,3 23,0

I henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1327 af  

14. december 2006 om den regnskabsmæssige adskillelse 

mellem DRs og TV 2|DANMARK A/S’ public service-virk-

somhed og anden virksomhed har TV 2|DANMARK A/S 

udarbejdet et delregnskab for henholdsvis public service-

virksomhed og anden virksomhed.

Delregnskaberne er udarbejdet for moderselskabet TV 2| 

DANMARK A/S.

 

Delregnskaberne er opstillet efter målings- og indregnings-

kriterierne efter IFRS og er afstemt til moderselskabets 

årsregnskab. 

For samtlige aktiviteter er foretaget en vurdering af, hvor-

vidt der er tale om public service-virksomhed eller anden 

virksomhed. 

Til vurdering af, hvorvidt en aktivitet henregnes til public 

service-virksomhed eller anden virksomhed, er anvendt 

bekendtgørelsens bilag 1, hvor der er eksempler på aktiviteter, 

som henregnes til henholdsvis public service-virksomhed og 

anden virksomhed. 

TV 2|DANMARK A/S har til anden virksomhed henregnet 

følgende: Salg til TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S,  

TV 2 RADIO A/S og TV 2 WORLD A/S, programsalg, internet-

aktivitet, mediemarketing, sportsmarketing, forpagtning af 

restaurant, udlejning af sendemaster, båndsalg samt udbytte 

fra dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint 

ventures.

 

Udveksling af ydelser mellem hhv. public service-virksom-

hed og anden virksomhed sker på markedsmæssige vilkår. 

For ydelser, hvor omkostningerne ikke kan fordeles direkte 

mellem public service-virksomhed og anden virksomhed, 

er fordelingen foretaget ud fra en skønsmæssig vurdering 

af det ressourcemæssige træk med baggrund i regn- 

skabets registreringer, så fordelingen resulterer i et  

retvisende billede af indtægter og udgifter/ressource- 

forbrug forbundet med de enkelte aktiviteter/aktivitets-

områder under hhv. public service-virksomhed og anden 

virksomhed.  
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Følgende bestyrelses- og direktionsmedlemmer har ledel-

seshverv i andre danske aktieselskaber m.fl. jfr. årsregn-

skabslovens §107:

Niels Boserup:	 Københavns Lufthavne A/S
 adm. direktør

 Oticon A/S
 bestyrelsesformand

 William Demant Holding A/S
 bestyrelsesformand

Lars Nørby Johansen:	 DONG Energy A/S
 næstformand

 Falck A/S 
 bestyrelsesformand
 
 Georg Jensen A/S
 bestyrelsesformand
 
 Stig Jørgensen og Partners A/S
 bestyrelsesformand
 
 William Demant Holding A/S
 næstformand

Arne Bang Mikkelsen:	 Bella Center A/S   
 adm. direktør

 Bella Center Services A/S
 bestyrelsesformand
 
 FL-AR Invest A/S
 bestyrelsesformand

 Gimini A/S
 bestyrelsesformand

 Kind Collection A/S
 bestyrelsesmedlem

 Kind Mannequins A/S
 bestyrelsesformand

 Schou Holding A/S
 bestyrelsesmedlem

	 Jess Myrthu:	 	 Jøp, Ove & Myrthu A/S  
   direktør
   bestyrelsesmedlem
  
   Xylofon A/S
   bestyrelsesmedlem

 Gina Øbakke: 	 	 Østtrafik A/S 
   bestyrelsesformand
 
 Erik Werlauff:	 	 Bonusbanken A/S   
   bestyrelsesformand

   Thygesen & Werlauff 
   Kapitalanlæg A/S
   direktør
   bestyrelsesmedlem

   Werlauff Consult A/S
   bestyrelsesformand

   Werlauff Finans A/S
   direktør
   bestyrelsesmedlem

 Anders Kronborg:	 Broadcast Service 
   Danmark A/S   
   bestyrelsesformand

   JobZonen A/S
   bestyrelsesmedlem

   Zonerne A/S
   bestyrelsesformand

LeDeLSeSHveRv FOR Tv 2|DANmARk A/S’ 
beSTyReLSe Og DIRekTION
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geNeReLT

TV 2|DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab. Årsrapporten 

for 2006 aflægges i overensstemmelse med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og 

yderligere oplysningskrav i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i 

henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges i DKK, som også er koncernens funk-

tionelle valuta. 

kONCeRNRegNSkAbeT

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet TV 2|DANMARK 

A/S samt dattervirksomheder, hvori TV 2|DANMARK A/S har 

bestemmende indflydelse på virksomhedens finansielle og 

driftsmæssige politikker for at opnå afkast eller andre fordele 

fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås ved 

direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end  

50% af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere 

den pågældende virksomhed. 

Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men ikke 

bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virk-

somheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller 

indirekte at eje eller råde over mere end 20% af stemmeret-

tighederne men mindre end 50%. Kapitalandele i associerede 

virksomheder måles efter indre værdis metode i koncernregn-

skabet. 

Virksomheder, som TV 2|DANMARK A/S leder sammen med en 

eller flere andre virksomheder, og som der hæftes solidarisk 

for, betragtes som joint ventures. Kapitalandele i joint ventures 

måles efter indre værdis metode i koncernregnskabet. 

Ved vurdering af om TV 2|DANMARK A/S har bestemmende 

eller betydelig indflydelse, tages højde for potentielle stem-

merettigheder, der på balancedagen kan udnyttes.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af 

moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regn- 

skaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret 

for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddel-

ser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og 

urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoli-

derede virksomheder. Urealiserede fortjenester ved trans-

aktioner med associerede virksomheder elimineres i forhold  

til koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab  

elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det 

omfang der ikke er sket værdiforringelse.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-

holdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af 

identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtel-

ser på overtagelsestidspunktet.

OmRegNINg AF FRemmeD vALuTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner til 

transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre 

monetære poster i fremmed valuta omregnes til balanceda-

gens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatop-

gørelsen som en finansiel post. 

AFLeDTe FINANSIeLLe INSTRumeNTeR

Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles i balancen 

til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte 

finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender hen-

holdsvis anden gæld.

De finansielle instrumenter opfylder ikke betingelserne for 

behandling som sikringsinstrumenter, og ændringer i dags-

værdien indregnes derfor løbende i resultatopgørelsen under 

finansielle poster.

ANveNDT RegNSkAbSPRAkSIS 

TV 2 ÅRSRAPPORT  2006 ��
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INDTægTSkRITeRIum Og PeRIODISeRINg

Indtægter fra salg af reklamer medtages i resultatopgørel-

sen på visningstidspunktet. Indtægter hidrørende fra ret-

tigheder mv. indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. 

Øvrig nettoomsætning og andre driftsindtægter medtages  

i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet. Der fore-

tages fuldstændig periodisering af indtægter og omkostninger 

i øvrigt.   

PROgRAmOmkOSTNINgeR 

I resultatopgørelsen indgår posten programomkostninger, 

som omfatter omkostninger til licens- og entrepriseproduktio-

ner, egenproduktioner samt nedskrivning af programmer. 

Desuden indgår omkostninger til produktion af trailere, pro-

gramomkostninger i forbindelse med internet samt andre 

eksterne programomkostninger. 

uDSeNDeLSeSOmkOSTNINgeR 

Driften af sendenet, kredsløb, omkostninger til links samt drift 

og vedligeholdelse af det tv-tekniske udstyr indgår i posten 

udsendelsesomkostninger. 

SALgS- Og ADmINISTRATIONSOmkOSTNINgeR

I posten salgs- og administrationsomkostninger indgår salgs- 

og marketingomkostninger, analyseomkostninger samt drift 

og vedligeholdelse af it-udstyr og inventar.

LOkALeOmkOSTNINgeR

Lokaleomkostninger omfatter drift og vedligeholdelse af egne 

og lejede lokaler. 

PeRSONALeOmkOSTNINgeR

Personaleomkostninger indeholder gager, lønninger samt 

andre omkostninger til såvel fastansatte som freelancere. 

AF- Og NeDSkRIvNINgeR

I posten indgår af- og nedskrivninger af materielle aktiver samt 

sendenet. Endvidere indgår afskrivning af andele i filmproduk-

tioner og programtilladelse.

ANDeL AF ReSuLTAT eFTeR SkAT I ASSOCIeReDe 

vIRkSOmHeDeR Og jOINT veNTuReS 

I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholds-

mæssige andel af de enkelte virksomheders resultater  

efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af 

intern avance/tab.

FINANSIeLLe INDTægTeR Og OmkOSTNINgeR

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,  

realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende 

værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt 

amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere 

medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab ved-

rørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassifi-

ceres som sikringstransaktioner.

I moderselskabets regnskab indtægtsføres modtaget udbytte 

fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og asso-

cierede virksomheder i det regnskabsår, hvor udbyttet dekla-

reres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumule-

rede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes 

udbyttet dog som nedskrivning på kapitalandelens kostpris. 

SkAT AF ÅReTS ReSuLTAT

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 

i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, 

der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen 

med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egen-

kapitalen. 

TV 2 DANMARK A/S er sambeskattet med TV 2 BIB A/S, TV 2 

DTT A/S, TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO 

A/S, TV 2 WORLD A/S og Ompapa Entertainment A/S.  Den 

aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede 

virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige 

underskud). TV 2|DANMARK A/S er administrationsselskab  

i sambeskatningen. 

Ved omdannelsen til statsligt aktieselskab med virkning fra  

1. januar 2003 blev TV 2|DANMARK A/S skattepligtig. De skat-

temæssige indgangsværdier i forbindelse med omdannelsen 

var dagsværdier. Dagsværdierne oversteg de regnskabsmæs-

sige værdier af aktiver og forpligtelser. Herved opstod et 

udskudt skatteaktiv. Skatteaktivet kan som følge af, at det er 

opstået i forbindelse med omdannelsen, der regnskabs- 

teknisk skete efter sammenlægningsmetoden, ikke indregnes  

i åbningsbalancen. Skatteaktivet oplyses i stedet som et even-

tualaktiv. Aktivet indregnes i resultatopgørelsen over en 

årrække, svarende til den skattemæssige afskrivningsperiode 

for de aktiver, som skatteaktivet vedrører. 

ReSuLTATOPgøReLSe 
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ImmATeRIeLLe AkTIveR
PROgRAmTILLADeLSe 

Programtilladelse er rettighed til udsendelse af radio på  

den femte jordbaserede FM-radiokanal. Programtilladelsen 

måles ved første indregning til kostpris beregnet til nutids-

værdien af de tilbagediskonterede minimumskoncessions-

afgifter. Der foretages lineære afskrivninger over koncessions-

perioden på otte år. 

ANDeLe I FILmPRODukTIONeR 

Andele i filmproduktioner indebærer rettigheder til en 

andel af en filmproduktions nettoindtægter. Indtægterne 

medtages i resultatopgørelsen under øvrig nettoomsæt-

ning. Andele i filmproduktioner måles ved første indreg-

ning til kostpris svarende til det indskudte beløb. Der 

foretages årligt en individuel vurdering af indtjeningspo-

tentialet, og der foretages afskrivning i takt med forven-

tet indtjening. Afskrivninger omkostningsføres i resultat-

opgørelsen under afskrivninger.

mATeRIeLLe AkTIveR

Grunde og bygninger, tv-teknisk udstyr, inventar og 

driftsmateriel samt sendenet måles til kostpris med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostnin-

ger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver 

omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til 

materialer, komponenter, underleverandører og løn. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede 

brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes 

forventede brugstid:

  

 

Bygninger   40 år

Installationer i bygninger  10 år

Tv-teknisk udstyr   5 år

Inventar og driftsmateriel  5 år

Hardware   3-5 år

 

 

Sendenettet:

Bygninger   40 år

Installationer i bygninger  10 år

Tv-teknisk udstyr   14 år

Radiokædenet   7 år

 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til akti-

vets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivnin-

ger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og 

revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regn-

skabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

kAPITALANDeLe I ASSOCIeReDe vIRkSOmHeDeR 
Og jOINT veNTuReS I kONCeRNRegNSkAbeT

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 

måles i balancen i koncernregnskabet til den forholdsmæs-

sige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter 

koncernens regnskabspraksis med fradrag af urealiserede 

koncerninterne avancer. 

bALANCe
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ringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, 

vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

HeNSATTe FORPLIgTeLSeR

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af 

en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en 

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må 

afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. 

Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det 

beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. 

Der indregnes en hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende 

kontrakter, når de forventede fordele for koncernen fra en 

kontrakt er mindre end de uundgåelige omkostninger i hen-

hold til kontrakten.

Når koncernen er forpligtet til at nedtage eller bortskaffe  

et aktiv eller reetablere det sted, hvor aktivet anvendes, 

indregnes en forpligtelse svarende til nutidsværdien af de 

forventede fremtidige omkostninger.

FINANSIeLLe FORPLIgTeLSeR

Gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved låneoptagelse til 

det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktions-

omkostninger. 

I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 

amortiseret kostpris ved anvendelse af “den effektive rentes 

metode”, således at forskellen mellem provenuet og den nomi-

nelle værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 

omkostninger over låneperioden. 

Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

SeLSkAbSSkAT Og uDSkuDT SkAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatte- 

pligtige indkomst. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsme-

tode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-

sig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem- 

førselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med 

den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved 

udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning  

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skat-

teenhed og jurisdiktion. Eventualskatteaktiver opstået i 

forbindelse med stiftelsen af TV 2|DANMARK A/S indregnes 

ikke i udskudte skatteaktiver. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skatte–

satser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, 

når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skatte– 

satser indregnes i resultatopgørelsen.

AkTIveR beSTemT FOR SALg 

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og 

afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg. Afhændelses-

grupper er en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet  

ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser  

vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte 

tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved trans-

aktionen. Aktiver klassificeres som “bestemt for salg”, når 

deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet 

gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel 

plan frem for gennem fortsat anvendelse.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, 

måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi 

eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der 

afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, 

hvor de klassificeres som “bestemt for salg”. 

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassi-

fikation som “bestemt for salg”, og gevinster eller tab ved 

Associerede virksomheder og joint ventures med negativ 

regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Såfremt  

koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække 

den associerede virksomheds underbalance, indregnes 

denne under forpligtelser.

Eventuelle tilgodehavender hos associerede virksomheder 

eller joint ventures nedskrives i det omfang, tilgodehaven-

det vurderes uerholdeligt. 

kAPITALANDeLe I DATTeRvIRkSOmHeDeR, 
ASSOCIeReDe vIRkSOmHeDeR Og jOINT 
veNTuReS I mODeRSeLSkAbeTS RegNSkAb

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksom-

heder og joint ventures måles til kostpris. Hvor kostprisen 

overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere 

værdi. Kostprisen reduceres med udloddet udbytte, der over-

stiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestids-

punktet.  

væRDIFORRINgeLSe AF LANgFRISTeDe AkTIveR

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede aktiver  

vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdi-

forringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes 

aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er 

den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forven-

tede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. 

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabs-

mæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrem-

bringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrøms-

frembringende enheds genindvindings-værdi. Tab ved  

værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under af- 

og nedskrivninger.

Nedskrivninger tilbageføres i det omfang, der er sket 

ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskriv-

ningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets 

nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabs-

mæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, 

såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun  

i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

ANDRe kAPITALANDeLe

Andre kapitalandele, der ikke indgår i koncernens handels-

beholdning, indregnes under langfristede aktiver til kostpris 

på handelsdatoen og måles til dagsværdi svarende til børs-

kurs for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet 

dagsværdi opgjort på grundlag af aktuelle markedsdata 

samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede 

værdipapirer. Urealiserede værdireguleringer indregnes 

direkte på egenkapitalen. Ved realisation overføres den 

akkumulerede værdiregulering indregnet i egenkapitalen til 

finansielle poster i resultatopgørelsen. 

PROgRAmLAgeR

Indkøbte programmer måles til kostpris. Hvis et program vur-

deres til at være egnet til genudsendelse, reserveres en mindre 

del af kostprisen til 2. visning. Der foretages nedskrivning til 

nettorealisationsværdi efter en individuel vurdering. I pro-

gramlageret indgår forudbetalinger på programmer og sports-

rettigheder. Restforpligtelser på udsendelsesklare program-

mer, der indgår i programlageret, indregnes som forpligtelser 

i balancen. 

TILgODeHAveNDeR

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives 

til imødegåelse af forventede tab. 

PeRIODeAFgRæNSNINgSPOSTeR

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte 

omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

uDbyTTe

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet 

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklare-
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efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabs-

mæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkost-

ninger indregnes i resultatopgørelsen under de poster, de 

vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne. 

Aktiver og tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer  

i balancen. 

PeNgeSTRømSOPgøReLSe  

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, 

investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskyd-

ning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PeNgeSTRøm FRA DRIFTSAkTIvITeT

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat  

før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring  

i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat.

PeNgeSTRøm TIL INveSTeRINgSAkTIvITeT

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling  

i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og 

andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, 

der ikke medregnes som likvider.

PeNgeSTRøm FRA FINANSIeRINgSAkTIvITeT

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 

størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostnin-

ger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på  

rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling 

af udbytte til selskabsdeltagere.

LIkvIDeR

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer, der 

har en restløbetid på købstidspunktet på under tre måneder, 

og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 

hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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ReSuLTATOPgøReLSe

Moderselskab Resultatopgørelse       Koncern

2005 2006 Note (Mio.kr.)  2006 2005

1.370,5 1.513,6 Reklameomsætning 1.586,2 1.425,1

11,3 12,1 Kabelvederlag 250,9 192,6

199,5 221,0 Øvrig nettoomsætning 80,5 48,4

1.581,3 1.746,7 Nettoomsætning 1.917,6 1.666,1

58,5 111,3 Andre driftsindtægter 62,6 37,0

1.639,8 1.858,0 Indtægter i alt 1.980,2 1.703,1

-843,5 -921,2 1 Programomkostninger -941,2 -845,1

-80,8 -121,5 Udsendelsesomkostninger -131,5 -83,7

-95,6 -139,7 2 Salgs- og administrationsomkostninger -165,0 -114,2

-29,1 -43,8 Lokaleomkostninger -44,8 -29,8

-401,6 -445,4 3 Personaleomkostninger -469,0 -422,2

-1.450,6 -1.671,6 Omkostninger i alt -1.751,5 -1.495,0

189,2 186,4 Resultat før af- og nedskrivninger 228,7 208,1

-92,3 -88,1 4 Af- og nedskrivninger -90,7 -92,6

96,9 98,3 Resultat før finansiering 138,0 115,5

0,0 0,0
5 Andel af resultat efter skat i kapitalandele

i associerede virksomheder og joint ventures 13,7 2,8

15,2 12,9 6 Finansielle indtægter 10,8 12,1

-16,4 -28,1 7 Finansielle omkostninger -20,8 -14,0

95,7 83,1 Årets resultat før skat 141,7 116,4

-12,9 -15,5 8 Skat af årets resultat -24,7 -15,5

82,8 67,6 Årets resultat 117,0 100,9

Resultatdisponering

32,4 9,1 Overført resultat til egenkapital

50,4 58,5 Foreslået udbytte 27,8%

82,8 67,6 Årets resultat

Aktionæren i TV 2|DANMARK A/S 117,0 100,9

Minoritetsaktionærer 0,0 0,0

117,0 100,9

NØGLETAL I HOVEDTALSOVERSIGTEN ER BEREGNET SåLEDES:

EBIT-margin
Resultat før finansiering og skat (EBIT) x 100

Nettoomsætning

Afkast af investeret kapital (ROIC)
Resultat før finansiering og skat (EBIT) x 100

Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill

Egenkapitalandel
Egenkapital, ultimo x 100 

Passiver, ultimo

Egenkapitalforrentning
Ordinært resultat efter skat x 100 

Gennemsnitlig egenkapital

Omsætningshastighed programlager
Programomkostninger 

Programlager (omsætningsaktiver)

NøgLeTAL
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bALANCe PR. 31. DeCembeR 

Moderselskab Passiver      Koncern

2005 2006 Note (Mio.kr.)  2006 2005

Egenkapital

210,0 210,0 Aktiekapital 210,0 210,0

507,5 516,6 Overført resultat 546,1 487,6

50,4 58,5  Foreslået udbytte 58,5 50,4

767,9 785,1  Aktionærernes andel af egenkapitalen 814,6 748,0

0,0 0,0 Minoritetsinteresser 0,1 0,0

767,9 785,1 Egenkapital i alt 814,7 748,0

forpligtelser

Langfristede forpligtelser

45,0 47,4 15 Udskudt skat 70,9 59,7

394,3 394,3 16 Banklån 394,3 394,3

0,0 0,0 17 Forpligtelse programtilladelse 121,2 0,0

439,3 441,7 Langfristede forpligtelser i alt 586,4 454,0

Kortfristede forpligtelser 

0,0 0,0 Afdrag langfristede gældsforpligtelser 17,6 0,0

222,6 234,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 279,9 245,6

7,4 11,7 Gæld til associerede virksomheder 11,7 7,4

24,2 0,0 Skyldig selskabsskat, sambeskatning 0,0 0,0

8,0 14,3 19 Hensatte forpligtelser 38,0 18,0

95,1 119,3 Andre gældsforpligtelser 97,8 88,0

357,3 379,4 Kortfristede forpligtelser i alt 445,0 359,0

796,6 821,1 forpligtelser i alt 1.031,4 813,0

1.564,5 1.606,2 Passiver i alt 1.846,1 1.561,0
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 Moderselskab Aktiver        Koncern

2005 2006 Note (Mio.kr.) 2006 2005

Langfristede aktiver   

Immaterielle aktiver

0,0 0,0 9 Programtilladelse 158,5 0,0

8,3 8,8 9 Andele i filmproduktioner 8,8 8,3

8,3 8,8  Immaterielle aktiver i alt 167,3 8,3

Materielle aktiver

76,3 74,4 10 Grunde og bygninger 74,4 76,3

100,1 114,2 10 Tv-teknisk udstyr 114,2 100,2

21,4 25,3 10 Inventar og driftsmateriel 25,4 21,7

0,0 20,9 10 Materielle aktiver under udførelse 20,9 0,0

233,8 233,9 11 Sendenet 233,9 233,8

431,6 468,7  Materielle aktiver i alt 468,8 432,0

Andre langfristede aktiver

137,1 139,5 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 0,0 0,0

1,1 1,1 12 Kapitalandele i associerede virksomheder 1,5 1,1

100,5 103,3 12 Kapitalandele i joint ventures 159,7 130,1

1,0 1,0 12 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,0 1,0

239,7 244,9 Andre langfristede aktiver i alt 162,2 132,2

679,6 722,4 Langfristede aktiver i alt 798,3 572,5

Kortfristede aktiver

263,1 242,5 Forudbetalinger programmer 265,6 300,0

91,5 78,2 13 Programmer, udsendelsesklare 105,3 113,9

354,6 320,7 Programlager 370,9 413,9

Tilgodehavender

225,6 241,9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316,8 290,4

55,8 108,6 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0,0 0,0

0,0 0,0 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0,0 0,0

10,5 17,0 Andre tilgodehavender 29,5 15,3

20,0 6,6 18 Tilgodehavende selskabsskat 6,6 19,8

0,0 1,2 Tilgodehavende selskabsskat, sambeskatning 0,0 0,0

13,7 22,1 Periodeafgrænsningsposter 22,4 14,4

325,6 397,4 Tilgodehavender i alt 375,3 339,9

192,8 165,7 14 Likvide beholdninger 301,6 222,8

11,9 0,0 Aktiver bestemt for salg 0,0 11,9

884,9 883,8 Kortfristede aktiver i alt 1.047,8 988,5

1.564,5 1.606,2 Aktiver i alt 1.846,1 1.561,0

bALANCe PR. 31. DeCembeR 
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PeNgeSTRømSOPgøReLSe

PENGESTRØMSOPGØRELSE

 Moderselskab         Koncern

2005 2006 Note (Mio.kr.) 2006 2005

Driftens likviditetsvirkning

95,7 83,1 årets resultat før skat 141,7 116,4

94,3 81,7 20 Reguleringer 43,2 89,8

124,7 -28,6 21 Ændring i driftskapital 63,1 113,0

314,7 136,2  Pengestrømme fra drift før finansielle poster 248,0 319,2

15,3 12,9 Renteindbetalinger 10,8 12,4

-16,4 -19,6 Renteudbetalinger -20,8 -14,0

313,6 129,5 Pengestrømme fra ordinær drift 238,0 317,6

-20,0 -0,3  Betalt skat -0,5 -20,2

293,6 129,2  Pengestrømme fra driftsaktiviteter 237,5 297,4

-28,5 -22,2 Køb af immaterielle aktiver -22,2 -28,5

-74,1 -104,0 Køb af materielle aktiver -104,0 -74,2

5,3 34,0 Salg af materielle aktiver 34,2 5,3

-29,5 -2,4 Kapitalindskud i dattervirksomheder 0,0 0,0

-1,8 -8,5 Kapitalindskud i associerede virksomheder -8,5 -1,8

-52,0 -2,8 Kapitalindskud i joint ventures -10,8 -68,5

5,3 0,0 Indtægter fra langfristede finansielle aktiver 3,0 7,3

-175,3 -105,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -108,3 -160,4

0,0 -50,4 Udbetalt udbytte -50,4 0,0

0,0 -50,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -50,4 0,0

118,3 -27,1  Ændring i likvide beholdninger 78,8 137,0

74,5 192,8 Likvide beholdninger pr. 1.1.2006 222,8 85,8

192,8 165,7  Likvide beholdninger pr. 31.12.2006 301,6 222,8

22 Eventualforpligtelser

23 Eventualaktiver

24 Nærtstående parter

25 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte instrumenter
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egeNkAPITALOPgøReLSe

EGENKAPITALOPGØRELSE

Moderselskab Koncern

Aktie- 
kapital

Over-
ført

resultat

Fore-
slået

udbytte

I alt

(Mio.kr.)

Aktie- 
kapital

Over-
ført

resultat

Fore-
slået

udbytte

Minori-
tets- 
andel

I alt

210,0 475,1 0,0 685,1 Egenkapital pr. 1.1.2005 210,0 437,1 0,0 0,0 647,1

Egenkapitalbevægelser i 2005

0,0 32,4 50,4 82,8 årets resultat 0,0 50,5 50,4 0,0 100,9

0,0 32,4 50,4 82,8 Totalindkomst i alt 0,0 50,5 50,4 0,0 100,9

0,0 32,4 50,4 82,8 Egenkapitalbevægelser i alt i 2005 0,0 50,5 50,4 0,0 100,9

210,0 507,5 50,4 767,9 Egenkapital pr. 31.12.2005 210,0 487,6 50,4 0,0 748,0

Egenkapitalbevægelser i 2006

0,0 9,1 58,5 67,6 årets resultat 0,0 58,5 58,5 0,0 117,0

0,0 9,1 58,5 67,6 Totalindkomst i alt 0,0 58,5 58,5 0,0 117,0

0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang minoritet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

0,0 0,0 -50,4 -50,4 Udloddet udbytte  0,0 0,0 -50,4 0,0 -50,4

0,0 9,1 8,1 17,2 Egenkapitalbevægelser i alt i 2006 0,0 58,5 8,1 0,1 66,7

210,0 516,6 58,5 785,1 Egenkapital pr. 31.12.2006 210,0 546,1 58,5 0,1 814,7

Fordeles således:
Aktionæren i TV 2|DANMARK A/S 210,0 546,1 58,5 0,0 814,6

Minoritetsaktionær 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Aktiekapitalen består af 1.000 kr.’s aktier samt multipla heraf. 
Den danske stat ejer 100% af aktiekapitalen. 
Foreslået udbytte udgør 279 kr. pr. aktie. 
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NOTeR

NOTE 3 PERSONALEOMKOSTNINGER

Moderselskab      Koncern

2005 2006 (Mio.kr.)  2006 2005

346,5 389,2 Gager og lønninger 407,0 363,1

9,4 6,4 Honorarer 8,0 12,0

23,1 26,8 Bidragsbaserede pensionsordninger 29,8 23,4

4,6 0,7 Andre omkostninger til social sikring m.m. 0,9 4,7

18,0 22,3 Øvrige personaleomkostninger 23,3 19,0

401,6 445,4  I alt 469,0 422,2

Heraf:

1,4 1,5 Vederlag til moderselskabets bestyrelse 1,5 1,4

7,7 7,6
Vederlag til moderselskabets direktion
(heraf pensionsbidrag 0,8 mio.kr. (2005: 0,9 mio.kr.)) 7,6 7,7

8,7 0,0 Fratrædelsesgodgørelse, direktion 0,0 8,7

670 756 Gennemsnitlig antal ansatte 793 699

520 742 Antal fastansatte ved årets udgang 764 537

NOTE 2 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

1,6 1,2 Samlet honorar, KPMG 1,5 1,9

0,2 0,2 Samlet honorar, Grant Thornton 0,3 0,3

1,0 0,5 Heraf andre ydelser end revision, KPMG 0,5 1,0

0,0 0,0 Heraf andre ydelser end revision, Grant Thornton 0,0 0,0
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NOTeR

NOTE 1 PROGRAMOMKOSTNINGER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

129,1 140,8 Licensproduktioner 135,4 122,4

395,5 390,8 Entrepriseproduktioner 366,6 374,8

231,7 309,0 Egenproduktioner 330,5 240,8

27,2 6,6 årets nedskrivning til nettorealisationsværdi 7,3 29,6

60,0 74,0 Øvrige programomkostninger 101,4 77,5

843,5 921,2 I alt 941,2 845,1

RegNSkAbSmæSSIge SkøN Og vuRDeRINgeR

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse 

aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes frem-

tidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og 

forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige 

for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen 

af af- og nedskrivninger på aktiver, herunder programtil-

ladelsen til den 5. landsdækkende radiofrekvens, hensatte 

forpligtelser samt eventualforpligtelser og –aktiver.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledel-

sen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre 

og uforudsigelige. 

Særlige risici i relation til statsstøttesagerne og konkurrence-

sagerne fremgår af ledelseberetningen side 17 og note 22.
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NOTeR

NOTE 7  FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Moderselskab      Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

11,9 15,6 Renteomkostninger 16,9 12,1

0,0 0,4 Tab af afledte finansielle instrumenter 0,4 0,0

1,9 3,6 Valutakurstab 3,5 1,9

2,6 8,5 Nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0

16,4 28,1 I alt 20,8 14,0

Nedskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder 
omfatter nedskrivning af kapitalandel i Zonerne A/S. 
Nedskrivningen er sket på basis af virksomhedens realise-
rede indtjening og indtjeningsforventninger.

NOTE 6 FINANSIELLE INDTÆGTER

Moderselskab      Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

4,1 7,0 Renteindtægter 9,1 4,6

1,6 1,2 Renteindtægter fra dattervirksomheder 0,0 0,0

6,1 0,0 Gevinster af afledte finansielle instrumenter 0,0 6,1

3,4 4,7
Udbytte fra associerede virksomheder og 
andre kapitalandele 1,7 1,4

15,2 12,9 I alt 10,8 12,1
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NOTeR

NOTE 5 ANDEL AF RESULTAT EFTER SKAT I KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER 
jOINT VENTURES

Moderselskab      Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

Broadcast Service Danmark A/S 11,4 6,1

I/S Digi-TV 3,3 -0,7

FilmFyn A/S 0,4 -1,7

I/S Fordelingsnet 7,1 0,0

Zonerne A/S -8,5 -0,9

I alt 13,7 2,8

NOTE 4 AF- OG NEDSKRIVNINGER

Moderselskab      Koncern

2005 2006 (Mio.kr.)  2006 2005

0,0 0,0 Afskrivninger, programtilladelse 2,5 0,0

28,9 21,7 Afskrivninger, andele i filmproduktioner 21,7 28,9

51,8 54,3 Afskrivninger, materielle aktiver ekskl. sendenet 54,4 52,1

11,6 12,1 Afskrivninger, sendenet 12,1 11,6

92,3 88,1  I alt 90,7 92,6
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NOTeR

NOTE 8 SKAT AF åRETS RESULTAT

Moderselskab       Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

0,0 13,7 Aktuel skat 13,7 0,2

24,2 -1,2 Aktuelt sambeskatningsbidrag 0,0 0,0

0,0 0,5 Regulering af skat tidligere år -0,2 0,0

-0,1 0,0 Royaltyskat tidligere år 0,1 -0,1

3,8 13,0 Udskudt skat 20,8 29,5

-0,1 -0,9 Regulering af udskudt skat tidligere år -0,1 0,0

-3,7 0,0 Ændring af skattesats 0,0 -2,9

-11,2 -9,6 Indtægtsførsel af skatteaktiv fra stiftelse, jf. note 23 -9,6 -11,2

12,9 15,5 I alt 24,7 15,5

Skat af årets resultat kan forklares således:

26,8 23,3 Beregnet 28% skat af ordinært resultat før skat 39,7 32,6

Skatteeffekt af: 

1,2 1,4 Ikke-fradragsberettigede omkostninger 1,9 1,4

-0,1 -0,3 Royaltyskatter og udbytte -0,3 -0,2

0,0 0,6 Regulering af skat tidligere år -0,2 0,0

-0,1 -0,9 Regulering af udskudt skat tidligere år -0,1 0,0

-3,7 0,0 Ændring af skattesats 0,0 -2,9

-11,2 -9,6 Indtægtsførsel af skatteaktiv fra stiftelse, jf. note 23 -9,6 -11,2

Skat vedr. eliminering af afskrivninger 
på koncernintern avance realiseret før 
omdannelsen til statsligt aktieselskab0,0 0,0 -3,1 -3,1

0,0 1,0 Skat i associerede virksomheder -3,6 -1,1

12,9 15,5 I alt 24,7 15,5

13% 19% Effektiv skatteprocent for året 17% 13%
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NOTE 9 IMMATERIELLE AKTIVER 2005

Koncern
(Mio.kr)

Andele i film- 
produktioner

Kostpris pr. 1.1.2005 161,6

årets tilgang  28,5

Kostpris pr. 31.12.2005  190,1

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 152,9

årets afskrivning  28,9

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005  181,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005  8,3

2005

Moderselskab
(Mio.kr)

Andele i film- 
produktioner

Kostpris pr. 1.1.2005 161,6

årets tilgang  28,5

Kostpris pr. 31.12.2005  190,1

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 152,9

årets afskrivning  28,9

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005  181,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005  8,3
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NOTE 9 IMMATERIELLE AKTIVER 2006

Koncern
(Mio.kr)

Program-
tilladelse

Andele i film- 
produktioner I alt

Kostpris pr. 1.1.2006 0,0 190,1 190,1

årets tilgang 161,0 22,2 183,2

Kostpris pr. 31.12.2006 161,0 212,3 373,3

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 0,0 181,8 181,8

årets afskrivning 2,5 21,7 24,2

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2006 2,5 203,5 206,0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 158,5 8,8 167,3

Regnskabsmæssig værdi af programtilladelse er stillet til sikkerhed for forpligtelsen.

2006

Moderselskab
(Mio.kr)

Andele i film- 
produktioner

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 190,1 190,1

årets tilgang 22,2 22,2

Kostpris pr. 31.12.2006 212,3 212,3

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 181,8 181,8

årets afskrivning 21,7 21,7

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2006 203,5 203,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 8,8 8,8
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NOTE 10 MATERIELLE AKTIVER EKSKL. SENDENET 2005

Koncern
(Mio.kr)

Grunde 
og

bygninger

Tv-teknisk
udstyr

 

Inventar
og drifts-
materiel

Materielle
anlæg under

udførelse

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2005 192,5 280,9 65,6 0,0 539,1

årets tilgang 10,0 49,8 11,9 0,0 71,7

årets afgang 0,0 -7,9 -3,4 0,0 -11,3

Overført til aktiver bestemt for salg -19,1 0 0 0,0 -19,1

Kostpris pr. 31.12.2005 183,4 322,8 74,1 0,0 580,3

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 110,0 191,6 43,5 0,0 345,1

Afskrivninger på afhændede aktiver 0,0 -5,5 -2,4 0,0 -7,9

årets afskrivning 4,3 36,5 11,3 0,0 52,1

Overført til aktiver bestemt for salg -7,2 0,0 0,0 0,0 -7,2

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005 107,1 222,6 52,4 0,0 382,1

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 76,3 100,2 21,7 0,0 198,2

2005

Moderselskab
(Mio.kr)

Grunde 
og

bygninger

Tv-teknisk
udstyr

 

Inventar
og drifts-
materiel

Materielle
anlæg under

udførelse

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2005 192,5 280,2 65,1 0,0 537,8

årets tilgang 10,0 49,7 11,9 0,0 71,6

årets afgang 0,0 -7,9 -3,4 0,0 -11,3

Overført til aktiver bestemt for salg -19,1 0,0 0,0 0,0 -19,1

Kostpris pr. 31.12.2005 183,4 322,0 73,6 0,0 579,0

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 110,0 191,1 43,4 0,0 344,5

Afskrivninger på afhændede aktiver 0,0 -5,5 -2,4 0,0 -7,9

årets afskrivning 4,3 36,3 11,2 0,0 51,8

Overført til aktiver bestemt for salg -7,2 0,0 0,0 0,0 -7,2

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005 107,1 221,9 52,2 0,0 381,2

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 76,3 100,1 21,4 0,0 197,8
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NOTE 10 MATERIELLE AKTIVER EKSKL. SENDENET 2006

Koncern
(Mio.kr)

Grunde 
og

bygninger

Tv-teknisk
udstyr

 

Inventar
og drifts-
materiel

Materielle
anlæg under

udførelse

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 183,4 322,8 74,1 0,0 580,3

årets tilgang 2,5 51,2 17,2 20,9 91,8

årets afgang 0,0 -1,7 -1,9 0,0 -3,6

Kostpris pr. 31.12.2006 185,9 372,3 89,4 20,9 668,5

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 107,1 222,6 52,4 0,0 382,1

Afskrivninger på afhændede aktiver 0,0 -1,5 -1,4 0,0 -2,9

årets afskrivning 4,4 37,0 13,0 0,0 54,4

Akk. Afskrivninger pr. 31.12.2006 111,5 258,1 64,0 0,0 433,6

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 74,4 114,2 25,4 20,9 234,9

2006

Moderselskab
(Mio.kr.)

Grunde 
og

bygninger

Tv-teknisk
udstyr

 

Inventar
og drifts-
materiel

Materielle
anlæg under 

udførelse

I alt

Kostpris pr. 1.1.2006 183,4 322,0 73,6 0,0 579,0

årets tilgang 2,5 51,2 17,2 20,9 91,8

årets afgang 0,0 -0,9 -1,5 0,0 -2,4

Kostpris pr. 31.12.2006  185,9 372,3 89,3 20,9 668,4

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 107,1 221,9 52,2 0,0 381,2

Afskrivninger på afhændede aktiver 0,0 -0,8 -1,1 0,0 -1,9

årets afskrivning 4,4 37,0 12,9 0,0 54,3

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2006 111,5 258,1 64,0 0,0 433,6

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 74,4 114,2 25,3 20,9 234,8
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NOTE 11 SENDENET 2005

Koncern
(Mio.kr.)

Grunde 
og

 bygninger

TV-teknisk
udstyr

 

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2005 350,9 232,6 583,5

årets tilgang  0,0 2,5 2,5

Kostpris pr. 31.12.2005  350,9 235,1 586,0

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 117,7 222,9 340,6

årets afskrivning  8,6 3,0 11,6

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005  126,3 225,9 352,2

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005  224,6 9,2 233,8

2005

Moderselskab
(Mio.kr.)

Grunde 
og

 bygninger

TV-teknisk
udstyr

 

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2005 350,9 232,6 583,5

årets tilgang  0,0 2,5 2,5

Kostpris pr. 31.12.2005  350,9 235,1 586,0

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2005 117,7 222,9 340,6

årets afskrivning  8,6 3,0 11,6

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2005  126,3 225,9 352,2

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005  224,6 9,2 233,8
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NOTE 11 SENDENET 2006

Koncern
(Mio.kr.)

Grunde 
og

bygninger

TV-teknisk
udstyr

 

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 350,9 235,1 586,0

årets tilgang 0,0 12,2 12,2

Kostpris pr. 31.12.2006 350,9 247,3 598,2

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 126,3 225,9 352,2

årets afskrivning 8,5 3,6 12,1

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2006 134,8 229,5 364,3

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 216,1 17,8 233,9

2006

Moderselskab
(Mio.kr.)

Grunde 
og

bygninger

TV-teknisk
udstyr

 

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 350,9 235,1 586,0

årets tilgang 0,0 12,2 12,2

Kostpris pr. 31.12.2006 350,9 247,3 598,2

Akkumulerede afskrivninger pr. 1.1.2006 126,3 225,9 352,2

årets afskrivning 8,5 3,6 12,1

Akk. afskrivninger pr. 31.12.2006 134,8 229,5 364,3

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 216,1 17,8 233,9
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kAPITALANDeLe

NOTE KAPITALANDELE

(Mio.kr.)
Ejerandel Egen- 

kapital
Om- 

sætning
Resultat 

efter skat
Aktiver Forplig- 

telser

Dattervirksomheder

TV 2 BIB A/S, Odense 100,0% 0,7 4,3 0,0 7,4 6,7

TV 2 DTT A/S, Odense 100,0% 33,4 0,0 2,5 35,2 1,8

TV 2 NETWORKS A/S, Odense 100,0% 161,5 331,8 66,0 247,7 86,2

TV 2 NEWS A/S, Odense 100,0% -36,1 0,4 -37,1 28,4 64,6

TV 2 RADIO A/S, Odense 100,0% -7,2 0,0 -8,2 170,2 177,5

TV 2 WORLD A/S, Odense 100,0% 2,6 20,4 -0,6 14,1 11,4

Ompapa Entertainment A/S, Odense 85,0% 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0

Associerede virksomheder

FilmFyn A/S, Faaborg 35,0% 2,8 1,6 1,5 26,1 23,3

Zonerne A/S, København 34,0% -11,0 12,4 -6,3 24,7 35,7

Vi med hund A/S
TV 2 har købt 30% med overtagelse 
pr. 2. januar 2007

30,0%

Joint ventures

Broadcast Service Danmark A/S, 
Høje Taastrup 50,0% 54,7 229,6 22,7 93,5 38,8

I/S Digi-TV,  Høje Taastrup
TV 2 DTT A/S ejer sammen med DR 
interessentskabet I/S Digi-TV, som 
der hæftes solidarisk for. 33,3% 99,4 41,2 10,0 99,6 0,2

I/S 4M, Odense 
TV 2|DANMARK A/S ejer sammen med 
DR interessentskabet I/S 4M, som 
der hæftes solidarisk for. 50,0% 77,0 2,7 0,0 77,0 0,0

I/S Fordelingsnet, Høje Taastrup
TV 2|DANMARK A/S ejer sammen med 
DR interessentskabet I/S Fordelingsnet, 
som der hæftes solidarisk for. 80,0% 77,4 22,3 8,9 77,4 0,0

Andre kapitalandele

jobZonen A/S, København 14,0% 48,3 83,2 19,9 77,0 28,7
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NOTE 12 ANDRE LANGFRISTEDE AKTIVER 2006

Koncern
(Mio.kr.)

 Associerede 
virksom-

heder

joint
ventures

Andre 
kapital-
andele

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 6,0 123,0 1,0 130,0

årets tilgang 8,5 10,8 0,0 19,3

årets afgang  0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2006  14,5 133,8 1,0 149,3

Værdireguleringer pr. 1.1.2006 -4,9 7,1 0,0 2,2

årets udbytte 0,0 -3,0 0,0 -3,0

årets resultatandele 0,4 21,8 0,0 22,2

årets nedskrivninger  -8,5 0,0 0,0 -8,5

Værdireguleringer pr. 31.12.2006  -13,0 25,9 0,0 12,9

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006  1,5 159,7 1,0 162,2

2006

Moderselskab
(Mio.kr.)

Dattervirk-
somheder

Associerede 
virksom-

heder

joint
ventures

Andre 
kapital-
andele

I alt
 

Kostpris pr. 1.1.2006 137,1 6,0 100,5 1,0 244,6

årets tilgang 2,4 8,5 2,8 0,0 13,7

årets afgang  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris pr. 31.12.2006  139,5 14,5 103,3 1,0 258,3

Værdireguleringer pr. 1.1.2006 0,0 -4,9 0,0 0,0 -4,9

årets nedskrivninger  0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5

Værdireguleringer pr. 31.12.2006  0,0 -13,4 0,0 0,0 -13,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006  139,5 1,1 103,3 1,0 244,9

NOTeR
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Som specificeres som følger på hovedposter:

-16,8 -19,5 Immaterielle aktiver -23,3 -13,5

-0,5 8,2 Materielle aktiver 9,8 -0,7

62,3 58,7 Kortfristede aktiver og forpligtelser 84,4 73,9

0,0 0,0 Fremførselsberettigede skattemæssige underskud 0,0 0,0

45,0 47,4 I alt 70,9 59,7

Vedr. det ikke indregnede skatteaktiv se note 23.

NOTE 15  UDSKUDT SKAT

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

56,2 45,0 Udskudt skat pr. 1.1. 2006 59,7 44,4

-0,1 -0,8 Regulering udskudt skat tidligere år 0,0 -0,1

-3,7 0,0 Ændring af skattesats 0,0 -2,9

-11,2 -9,6 Reduktion af midlertidigt undtagne forskelsbeløb -9,6 -11,2

3,8 13,0 årets udskudte skat 20,8 29,5

45,0 47,4 Udskudt skat, ultimo 70,9 59,7
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NOTE 13 PROGRAMLAGER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

0,0 0,0
Regnskabsmæssige af programmer indregnet til net-
torealisationsværdi 0,0 0,0

NOTE 14  LIKVIDER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

135,0 135,0
Uudnyttede trækningsretter 
i danske pengeinstitutter 135,0 135,0

192,8 165,7 Likvider pr. 31.12.2006 301,6 222,8

327,8 300,7  Kapitalberedskab i alt 436,6 357,8

Overskydende likvider anbringes som aftaleindlån på op til tre måneder.



TV 2 ÅRSRAPPORT  2006��

NOTeR

NOTE 19 HENSATTE FORPLIGTELSER

Moderselskab

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

3,7 8,0 Hensatte forpligtelser pr. 1.1.2006 18,0 6,8

4,3 6,3 Hensat i året til retstvister 20,0 11,2

8,0 14,3 Hensatte forpligtelser, ultimo 38,0 18,0

Hensatte forpligtelser vedrører retstvister og er som følge af, 
at sagerne verserer, ikke specificeret yderligere.

NOTE 18 TILGODEHAVENDE SELSKABSSKAT

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.) 2006 2005

0,0 20,0 Tilgodehavende selskabsskat pr. 1.1.2006 19,8 -0,3

0,0 -13,7 årets aktuelle skat -13,7 -0,2

0,0 -20,0 Modtaget skat retur -20,0 0,0

20,0 20,3  Betalt selskabsskat i året 20,5 20,3

20,0 6,6 Tilgodehavende selskabsskat, ultimo 6,6 19,8
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NOTE 17 FORPLIGTELSE PROGRAMTILLADELSE

Under 1 år 1-5 år Over 5 år

forfald efter balancedagen 17,6 77,6 43,5

(mio.kr.)
Ved opgørelsen af forpligtelsen er anvendt en
diskonteringsrentefod på 4% p.a.

NOTE 16  LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 2006 2005

Selskabets banklån på nominelt 394,3 mio.kr. er 
afdragsfrit og forfalder til endelig betaling 17.11.2014.
Lånet er i DKK og forrentes med 3 mdr. cibor + 0,65 
procent. Lånet kan indfries helt eller delvist før en 
renteperiodes udløb.
Lånet forfalder dog til indfrielse 30 kalenderdage efter 
statens indgåelse af aftale om overdragelse af majori-
teten af aktierne i TV 2|DANMARK A/S, hvis långiver 
og -tager i denne 30 dages periode ikke ved en genfor-
handling er blevet enige om fremtidige vilkår og beting-
elser for lånet. 
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KONTRAKTLIGE fORPLIGTELSER
TV 2|DANMARK A/S har pr. 31. december 2006 indgået aftale om programkøb til 

fremtidig levering for i alt 382,8 mio.kr. 

TV 2|DANMARK A/S har indgået aftaler om køb af produktionsudstyr til fremtidig  

levering for i alt 68,6 mio.kr.

TV 2|DANMARK A/S har sammen med Danmarks Radio, TV3 Broadcasting Group 

Limited og SBS Broadcasting indgået aftale med Gallup A/S om køb af en TV-

meter-baseret undersøgelse af seeradfærd i Danmark. Kontrakten er gældende til 

31. december 2007.

LEJE- OG LEASINGfORPLIGTELSER
Leasingforpligtelser (operationel leasing) vedrørende leje af driftsmidler udgør  

i alt 11,8 mio. kr. Leasingforpligtelserne forfalder med 4,1 mio.kr. inden for 1 år, 

7,7 mio.kr. 1-5 år og efter 5 år 0 kr.

Opsigelse, lejemålsforpligtelser m.m. udgør i alt ca. 137,3 mio.kr Lejemålsfor- 

pligtelserne forfalder med 21,9 mio.kr. inden for 1 år, 66,2 mio.kr. 1-5 år og efter 

5 år 49,2 mio.kr.

KABELDISTRIBUTIONSfORPLIGTELSER
TV 2|DANMARK A/S modtager vederlag via The Union of Broadcasting Organization 

for Cable Distribution in Denmark (UBOD) for rettighederne til samtidig og uæn-

dret kabeldistribution af TV 2|DANMARK A/S’ udsendelser i Danmark.

TV 2|DANMARK A/S har forpligtet sig for til enhver tid at refundere modtaget 

vederlag, såfremt dette måtte være nødvendigt for at imødekomme tredjemands 

berettigede krav på andel i kabelvederlaget.

AfGIVNE GARANTIER
TV 2|DANMARK A/S har sammen med Danmarks Radio afgivet anfordringsgaranti 

til sikkerhed for Broadcast Service Danmark A/S’ opfyldelse af de forpligtelser, 

som selskabet har påtaget sig over for TDC som følge af overtagne tidligere stats-

tjenestemænds ansættelsesforhold.

 

NOTE 22  EVENTUALFORPLIGTELSER

NOTeR

TV 2 ÅRSRAPPORT  2006 �8

NOTE 20 REGULERINGER

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.)  2006 2005

2,7 0,0
Resultatandele associerede virksomheder og 
joint ventures -13,7 -2,8

92,3 88,1 Af- og nedskrivninger 90,7 92,6

-1,9 -21,6
Fortjeneste og tab ved salg af langfristede
aktiver -21,6 -1,9

0,0 0,0 Regulering betalt programtilladelse -22,2 0,0

-15,2 -12,9 Finansielle indtægter -10,8 -12,1

16,4 28,1 Finansielle omkostninger 20,8 14,0

94,3 81,7  I alt 43,2 89,8

NOTE 21 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL

Moderselskab     Koncern

2005 2006 (Mio.kr.)  2006 2005

-54,1 33,8 Ændring i programlager 43,0 -52,4

89,4 -85,2 Ændring i tilgodehavender og periodiseringer -48,7 47,6

89,4 22,8 Ændring i leverandør- og anden gæld mm. 68,8 117,8

124,7 -28,6  I alt 63,1 113,0

NOTeR
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SBS Broadcasting (tidligere TV Danmark) har indbragt Konkurrenceankenævnets 

kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. Sagen er anlagt mod Konkurrence-

ankenævnet og TV 2. SBS Broadcasting har nedlagt påstand om ophævelse af 

Konkurrenceankenævnets kendelse og om, at de sagsøgte skal anerkende, at en 

række af de rabatformer, som TV 2 har anvendt i perioden 2001-2005, er i strid med 

konkurrencelovens §6 og EF-Traktatens art. 81. 

TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. I svarskriftet vil blive nedlagt 

påstand om frifindelse.

Viasat Broadcasting UK Ltd. har indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse af  

1. november 2006 for Østre Landsret. Sagen er alene anlagt mod Konkurrencerådet.  

TV 2 har anmodet om tilladelse til biintervention i sagen til støtte for Konkurrencerådet.

Det er usikkert, hvornår sagerne om Konkurrenceankenævnets kendelse af  

1. november 2006 vil være afsluttet. En afgørelse fra Østre Landsret kan formentlig 

tidligst ventes i slutningen af 2007. 

ERSTATNINGSSAG fOR ØSTRE LANDSRET INDBRAGT Af SBS BROADCASTING 
(TIDL. TV DANMARK A/S) MOD TV 2|DANMARK A/S VEDRØRENDE ÅR 2000-2005
Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2s priser 

og betingelser 2001-2005 har SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved 

Østre Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning på 60 mio.kr. som 

følge af TV 2s anvendelse i årene 2000-2005 af progressive årsrabatter og  

urimeligt lave priser. 

TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. I svarskriftet vil blive nedlagt 

påstand om frifindelse.

Sagen afventer Østre Landsrets kendelse i den af SBS Broadcasting og Viasat 

Broadcasting UK Ltd. anlagte sag vedrørende Konkurrenceankenævnets kendelse 

af 1. november 2006 vedrørende TV 2s priser og betingelser 2001-2005.

NOTeR

TV 2|DANMARK A/S har afgivet støtteerklæringer til TV 2 NEWS A/S og TV 2 

RADIO A/S, så selskaberne kan fortsætte som going concern i de kommende  

12 måneder efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for 2006. 

Danske Bank har på vegne af TV 2 RADIO A/S afgivet anfordringsgaranti på 69 

mio.kr. til den danske stat for koncessionsafgiften til TV 2 RADIO A/S. Beløbet 

nedskrives som anført i §11 i Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og 

tv-nævnets udbud af den femte, landsdækkende FM-radiokanal. Garantien udløber 

den 31. december 2013.

TV 2|DANMARK A/S har stillet kontragaranti til Danske Bank for beløbet. 
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RETSSAGER
SAG fOR ØSTRE LANDSRET INDBRAGT Af SBS BROADCASTING (TIDL. 
TV DANMARK A/S) MOD TV 2|DANMARK A/S OG KONKURRENCEANKENÆVNET 
SBS Broadcasting (tidligere TV Danmark) indbragte den 31. maj 2002 

Konkurrenceankenævnets kendelse af 8. april 2002 vedrørende TV 2s priser og 

betingelser 2000 for Østre Landsret.

Efter Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 vedrørende TV 2s 

priser og betingelser 2001-2005 (se næste afsnit TV 2s ”Priser og betingelser 

2001-2005”) har SBS Broadcasting hævet sagen ved Østre Landsret. Det er mel-

lem parterne aftalt, at TV 2s priser og betingelser 2000 skal bedømmes på samme 

måde som TV 2s priser og betingelser 2001-2005.

TV 2s ”PRISER OG BETINGELSER 2001–2005”
Konkurrencerådet traf den 21. december 2005 afgørelse i en sag om TV 2s priser 

og betingelser 2001-2005. Rådet fandt, at TV 2 besidder en dominerende stilling 

på det danske marked for tv-reklame, og at TV 2 har misbrugt denne stilling ved 

anvendelsen af en progressiv årsrabat. Rådet påbød TV 2 at ophøre med anvend-

elsen af årsrabatten med virkning for årsaftaler for 2006. Rådet fandt, at TV 2s 

øvrige rabatvilkår ikke kunne anses for misbrug af en dominerende stilling, men 

alligevel forstærkede virkningen af TV 2s årsrabat.

Ved kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen 

fra Konkurrencerådet. 



TV 2 ÅRSRAPPORT  2006��

NOTeR

     

egenkapital løbende blev forøget. Det konkluderes videre, at denne løbende  

forøgelse af egenkapitalen ikke var markedsøkonomisk begrundet. Samtidig kon-

kluderes, at der ikke var tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at TV 2 havde benyt-

tet de tilførte statsmidler til at krydssubsidiere kommercielle aktiviteter.

I beslutningen pålagdes Danmark at tilbagesøge beløbet 628,2 mio.kr. med tillæg 

af renter fra TV 2. Det samlede tilbagebetalingsbeløb med tillæg af renter udgjorde 

i alt 1.073 mio.kr. Beløbet vedrører perioden 1995–2003. Principperne  

i Kommissionens afgørelse blev således også anvendt på kalenderåret 2003. Den 

af Kommissionen godkendte rekapitalisering indebærer desuden, at eventuel 

statsstøtte i perioden 1. januar – 31. oktober 2004 er tilbagebetalt.

Ved brev af 23. juli 2004 anmeldte Danmark til Kommissionen en plan for, hvor-

ledes Kommissionens beslutning kunne efterleves, og TV 2s konkurs samtidig kunne 

undgås ved en rekapitalisering i overensstemmelse med det markedsøkonomiske 

investorprincip.

Ved beslutning af 6. oktober 2004 godkendte Kommissionen den anmeldte rekapi-

taliseringsplan, dog godkendte Kommissionen ikke – som anmodet i anmeldelsen – 

at rekapitaliseringen sker i overensstemmelse med det markedsøkonomiske  

investorprincip. Kommissionen anerkendte imidlertid, at en rekapitalisering var 

nødvendig, hvis TV 2 ikke skulle gå konkurs som følge af tilbagebetalingskravet, og 

beslutningen om at godkende den anmeldte rekapitaliseringsplan blev begrundet 

med, at det planlagte kapitalindskud og konverteringen af gæld til egenkapital var 

nødvendige for at genskabe den kapital, som TV 2 efter sin omdannelse til aktie-

selskab havde behov for – for at kunne opfylde sin public service-forpligtelse, jf. 

EF-Traktatens art. 86, stk. 2.

TV 2 og den danske stat indbragte ved stævninger af henholdsvis 29. juli 2004 og 

3. august 2004 Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 for Retten i Første 

Instans. TV 2 og staten begærede desuden foreløbige forholdsregler med henblik 

på, at gennemførelsen af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 blev udsat, 

indtil rettens dom foreligger.

Begæringen om foreløbige foranstaltninger blev trukket tilbage efter tilbage- 

betaling af den af TV 2 modtagne støtte for perioden 1995–2003 opgjort efter 
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ERSTATNINGSSAG fOR ØSTRE LANDSRET INDBRAGT Af VIASAT UK 
BROADCASTING LTD. MOD TV 2|DANMARK
Viasat UK Broadcasting Ltd. (Viasat) har ved stævning af 28. februar 2006 anlagt 

sag ved Østre Landsret mod TV 2 og staten. Viasat har principalt nedlagt påstand 

om, at TV 2 og staten tilpligtes in solidum (subsidiært alternativt) at betale 200 

mio.kr. i erstatning til Viasat. Subsidiært er nedlagt påstand om, at TV 2 skal til-

bagebetale 200 mio.kr. til staten.

Det fremgår, at formålet med at indgive stævningen på nuværende tidspunkt pri-

mært er at afbryde eventuelle forældelsesfrister. I forlængelse heraf har Viasat 

anmodet om, at sagen udsættes, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra 

Fællesskabsdomstolene vedrørende Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 

eller endelig afgørelse fra Kommissionen, hvis sagen hjemvises. Viasat har end-

videre anmodet om, at sagen udsættes på Østre Landsrets afgørelse i sagen mod 

TV 2 og Konkurrenceankenævnet vedrørende TV 2s priser og betingelser 2001-

2005.

TV 2 og staten har afgivet foreløbige svarskrifter i sagen. TV 2 har nedlagt 

påstand om frifindelse i forhold til sagsøgers principale påstand, og afvisning 

subsidiært frifindelse i forhold til sagsøgers subsidiære påstand. Staten har ned-

lagt påstand om frifindelse.

UNDERSØGELSE Af DEN DANSKE STATS fINANSIERING Af TV 2 I ÅRENE 1995–2002
Ved skrivelse af 21. januar 2003 til den danske udenrigsminister indledte Europa-

Kommissionen den i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, foreskrevne procedure i for-

bindelse med undersøgelsen af den statslige finansiering af TV 2 i perioden 1995 

– 2002 via licensindtægter og andre foranstaltninger.

Ved beslutning af 19. maj 2004 fastslog Kommissionen, at den støtte, der er ydet 

til TV 2 i årene 1995–2002 i form af licensindtægter og andre foranstaltninger 

beskrevet i beslutningen, er forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-

Traktatens artikel 86, stk. 2, med undtagelse af et beløb på 628,2 mio.kr.

Kommissionen konkluderer nærmere i beslutningen, at de i undersøgelsesperioden 

tilførte statsmidler oversteg TV 2s nettoomkostninger til udførelsen af public  

service-forpligtelserne med det nævnte beløb på 628,2 mio.kr., således at TV 2s 
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ØVRIGE RETSSAGER
Herudover er TV 2|DANMARK A/S part i et antal retssager, som hverken enkeltvis 

eller samlet vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på TV 2|DANMARK A/S’ 

drift eller økonomiske resultat.

SAMBESKATNING
Moderselskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne. Selskabet hæfter 

solidarisk med de øvrige sambeskattede virksomheder for den samlede selskabs-

skat under sambeskatningen til og med 2004.

NOTeR

NOTE 23  EVENTUALAKTIVER

UDSKUDT EVENTUALSKATTEAKTIV
Skattemæssigt blev stiftelsen af TV 2|DANMARK A/S foretaget til vurderede 

dagsværdier. Skattemæssigt opgjorte dagsværdier for goodwill, bygninger, tv-tek-

nisk udstyr, sendenet, inventar og driftsmateriel oversteg de regnskabsmæssige 

værdier pr. 1. januar 2003. Skatteaktivet udgjorde pr. 1. januar 2003 ca. 103 mio.

kr. Det resterende skatteaktiv udgør pr. 31. december 2006 ca. 34 mio.kr. 

NOTeR
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Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 og gennemførelsen den 29. november 

2004 af den af Kommissionen godkendte rekapitalisering.

TV 2 og staten har nedlagt påstand om, at Kommissionens beslutning af 19. maj 

2004 annulleres helt eller delvis. De nedlagte påstande støttes generelt på, at den 

anfægtede beslutning er truffet under tilsidesættelse af væsentlige formskrifter, 

artikel 87, stk. 1, EF, artikel 86, stk. 2, EF, artikel 295 EF og Amsterdam Traktatens 

Protokol om offentlig radio- og tv-virksomhed. 

Statens sagsanlæg støttes i alt væsentligt på de samme synspunkter som TV 2s 

sagsanlæg samt på princippet om berettigede forventninger og retssikkerheds-

princippet. Kommissionen har nedlagt påstand om frifindelse i forhold til TV 2 og 

staten.

European Broadcasting Union (EBU) har interveneret til støtte for TV 2 i den af  

TV 2 anlagte retssag vedrørende Kommissionens beslutning af 19. maj 2004. Viasat 

og SBS Broadcasting har interveneret til støtte for Kommissionen i retssagen. 

Viasat og SBS Broadcasting har udtaget stævninger med påstand om annullation 

af den del af Kommissionens beslutning af 19. maj 2004, der godkender den  

øvrige støtte til TV 2 i perioden 1995–2002. Disse sagsanlæg støttes på, at 

Kommissionen burde have fastslået, at TV 2 havde modtaget statsstøtte i betydeligt 

videre omfang, end hvad der er lagt til grund i Kommissionens beslutning. 

Kommissionen har nedlagt påstand om frifindelse. TV 2 og staten har interveneret 

til støtte for Kommissionen i disse retssager. EBU har ligeledes interveneret til 

støtte for Kommissionen. Viasat og SBS Broadcasting har desuden udtaget stæv-

ninger med påstand om annullation af Kommissionens beslutning af 6. oktober 

2004 om godkendelse af rekapitaliseringsplanen for TV 2. Kommissionen har ned-

lagt påstand om frifindelse. TV 2 og staten har interveneret til støtte for 

Kommissionen.

Skriftvekslingen i alle ovennævnte sager vedrørende TV 2 for Retten i Første 

Instans er afsluttet. Domsforhandling er endnu ikke berammet, men forventes tid-

ligst at finde sted omkring sommeren 2007.
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NOTE 24 

TV 2|DANMARK A/S betaler ydelser vedrørende leje og drift af sendemaster til 

Broadcast Service Danmark A/S, ligesom Broadcast Service Danmark A/S opkræver 

masteleje for interessenterne. TV 2|DANMARK A/S betaler ydelser til I/S Digi-TV for 

driften af det digitale sendenet, og til I/S FORDELINGSNET for distribution af pro-

gramsignaler og kontribution mellem de forskellige broadcastere.  

Samhandelen mellem virksomhederne udgør i 2006: (Mio.kr.)

Salg fra
TV 2|DANMARK

TV 2|DANMARKs
køb

Koncernlån
Pr. 31.12.

2006   2005 2006    2005 2006    2005    

TV 2 NETWORKS A/S   178,8   197,0     15,2     11,0    9,9     50,3

TV 2 NEWS A/S     27,4          -          -          -   62,9         -

TV 2 RADIO A/S       2,2          -          -          -   29,0         -

TV 2 WORLD A/S      1,2        0,8       1,2       0,9    1,0       1,0

TV 2 BIB A/S      4,8        3,9       2,2       3,5    5,8       5,0

joint ventures    18,8      13,7     63,7      32,0       -         -

Vedrørende ledelsens vederlag henvises til note 3. 
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TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER
Selskabets hovedaktionær er staten og eneste transaktion med staten er betaling af 

udbytte.

Alle transaktioner mellem TV 2|DANMARK A/S og dattervirksomheder og joint ventures 

afregnes på markedsmæssige vilkår efter indgåede kontrakter. Alle transaktioner med 

dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet.

TV 2|DANMARK A/S foretager reklamesalg, programplanlægning, programstyring, pro-

gramsalg, markedsføring samt almindelige administrative ydelser for TV 2 NETWORKS 

A/S, TV 2 NEWS A/S samt TV 2 RADIO A/S, som er 100% ejede dattervirksomheder.

Der handles tv-rettigheder med TV 2 BIB A/S, og TV 2|DANMARK A/S foretager pro-

gramstyring samt almindelige administrative ydelser for TV 2 BIB A/S, som er en 100% 

ejet dattervirksomhed.

Med TV 2 WORLD A/S handles almindelige administrative ydelser. TV 2|DANMARK A/S 

køber formatrettigheder og konsulentydelse af TV 2 WORLD A/S. TV 2 WORLD A/S er 

en 100% ejet dattervirksomhed.

Der ydes koncernlån til dattervirksomhederne på markedsmæssige vilkår.

NOTE 24  NÆRTSTåENDE PARTER



TV 2 ÅRSRAPPORT  2006��

IASB har udsendt følgende nye fortolkningsbidrag (IFRIC), der ikke er obligatoriske for  

TV 2|DANMARK A/S ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2006. Med mindre andet er anført, 

er de tillige godkendt af EU:

IfRIC 7 Applying Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in  Hyper- 

inflationary Economies træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. marts 2007 eller 

senere. TV 2|DANMARK A/S har ingen udenlandske enheder i lande med hyperinflation.

IfRIC 8 Scope of IFRS 2 træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. maj 2007 

eller senere. TV 2|DANMARK A/S har ikke aktiebaserede vederlæggelsesordninger.

IfRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives træder i kraft for regnskabsår, der 

påbegyndes 1. juni 2006 eller senere. TV 2|DANMARK A/S har ikke og for venter ikke at 

erhverve indbyggede derivater. IFRIC 9 forventes derfor ikke at få betydning for regn-

skabsaflæggelsen. 

IfRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment forbyder tilbageførsel i 

årsrapporten af en nedskrivning af goodwill, der er indregnet i en delårsrapport 

som følge af værdiforringelse, selv om de forhold, der førte til nedskrivningen i 

delårsrapporten, ikke længere er til stede. Tilsvarende gælder nedskrivning af 

kapitalandele og finansielle aktiver, der måles til kostpris. IFRIC 10 træder i kraft 

for regnskabsår, der påbegyndes 1. november 2006 eller senere og forventes ikke 

at få betydning for regnskabsaflæggelsen (IFRIC 10 er endnu ikke godkendt af EU).

IfRIC 11  IfRS 2 Group and Treasury Share Transactions træder i kraft for regnskabsår, 

der påbegyndes 1. marts 2007 eller senere. TV 2|DANMARK A/S har ikke aktiebaseret 

vederlæggelse (IFRIC 11 er endnu ikke godkendt af EU).

IfRIC 12 Service Concession Arrangements træder i kraft for regnskabsår, der påbe-

gyndes 1. januar 2008 eller senere. TV 2|DANMARK A/S har ikke og forventer ikke at 

opnå koncessioner. IFRIC 12 forventes derfor ikke at få betydning for regnskabsaflæg-

gelsen (IFRIC 12 er endnu ikke godkendt af EU).

TV 2|DANMARK A/S forventer at implementere disse IFRS og IFRIC fra den obligatoriske 

ikrafttrædelsesdato.

NOTeR
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NOTeR

NOTE 25  VALUTA- OG RENTERISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

fINANSIELLE RISICI
Når TV 2|DANMARK A/S har overskudslikviditet, placeres denne i danske banker 

på aftaleindskud, der let kan realiseres/ophæves. TV 2|DANMARK A/S har en for-

sigtig investeringsstrategi.

Den rentebærende gæld består af et banklån, som er afdragsfrit og forfalder  

til endelig betaling i 2014. Lånet forfalder dog til indfrielse 30 kalenderdage  

efter statens indgåelse af aftale om overdragelse af majoriteten af aktierne i  

TV 2|DANMARK A/S, hvis långiver og –tager i denne 30 dages periode ikke ved en 

genforhandling er blevet enige om fremtidige vilkår og betingelser for lånet. Lånet 

er variabelt forrentet jf. omtalen i noterne til årsrapporten. 

Kreditrisici over for kunderne styres gennem sikkerhedsstillelse. TV 2|DANMARK 

A/S’ reklamekunder stiller sikkerhed enten til Danske Reklame- og 

Relationsbureauers Brancheforenings Sikkerhedsordning for udvalgte danske 

medier eller direkte til TV 2|DANMARK A/S. 

VALUTARISICI
Størstedelen af indtægterne afregnes i danske kroner. Af de samlede omkostninger 

afregnes ca. 13% i fremmed valuta. Forventede fremtidige pengestrømme vurderes 

løbende og søges sikret, i det omfang TV 2|DANMARK A/S finder det nødvendigt. 

Ny REGNSKABSREGULERING
IASB har udsendt følgende nye IFRS, der ikke er obligatoriske for TV 2|DANMARK 

A/S ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2006. Med mindre andet er anført, er 

de tillige godkendt af EU:

IfRS 7 Finansielle Instrumenter: Offentliggørelse og ændring til IAS 1 vedrørende 

oplysninger om egenkapital gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 

eller senere. Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregning og 

måling af finansielle instrumenter

IfRS 8 Segmenter vedrørende oplysninger om segmenter gælder for regnskabsår, der på- 

begyndes 1. januar 2009 eller senere. Standarden er ikke relevant for TV 2|DANMARK A/S, 

da den kun omfatter børsnoterede selskaber. 
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