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Styrelsen för TV Inter Club, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen har till syfte att genom insamlingar från allmänheten skapa medel för produktion av 
kristna TV program. Verksamhetsmålet har uppfyllts genom att medel ställts till förfogande för 
produktion av TV program distribuerade via internet, broadcast och satellit. 

Verksamhet

 
Till föreningen har under verksamhetsåret erhållits gåvor med ett belopp på 2.012.430 
(2.171.147) kr. 

Under året har 1.694.625 (1.746.971) kr används till att producera och distribuera program i 
enlighet med föreningens syfte.

Främjande av ändamålet

 
Familjen Alderblads, som under ett antal år bott och arbetet i Tanzania med särskilt fokus på vårt 
TV arbete och som sedan de flyttat hem till Sverige har fortsatt med att på distans övervaka det 
lokalt fortskridande arbetet, har under året helt avslutats och lämnats över till de lokala aktörerna 
i Tanzania.
 
Produktion i Norra Thailand, Chang Mai, fortsätter. Det är program som bygger på texter från 
Ordspråksboken och är särskilt attraktiva för att nå en Buddistisk målgrupp.

Trots Coronapandemin under året har både produktion och självklart även distributionen av 
TV-produktioner kunnat fortgå opåverkade. Det som drabbats är möjligheterna att på plats möta 
och utmana våra partners i pågående produktioner och att samtala om framtida produktioner. Vi 
har löpande kontakt genom digitala möten men det är inte samma sak som ett fysiskt möte, något 
vi hoppas att få återuppta under hösten 2021.

Med stor tacksamhet och glädje kan vi konstatera att de trogna gåvogivarna fortsätter med sitt 
stöd för TV och Videoproduktion. 

Förvaltning

I årsstämman 2020 valdes styrelsen för TV Inter Club, bestående av 5 ledamöter. Verksamheten 
har letts av direktor för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan och 
verksamhetsansvarig för Pingst Media. Ytterst ansvarig för verksamheten är styrelsen för 
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan.

Nya ändamålsenliga stadgar antogs vid årets Rådslag.
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Den första november 2020 tillträdde Niclas Collén som ny verksamhetsledare.

 

Organisationens 90-konto

Föreningen har ett 90-konto under varumärket TV Inter Club (90 06 20-6) och granskas av 
Svensk Insamlingskontroll.

 

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Gåvor 2 012 2 171 2 317 2 353 2 598
Ändamålskostnader 1 695 1 747 2 012 1 893 2 272
Ändamålskostnader i (%) av 
omsättning 84 80 87 80 87

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Verksamhetens intäkt
Gåvor 2 2 012 430 2 171 147

2 012 430 2 171 147

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader -1 694 625 -1 746 971
Insamlingskostnader -275 093 -382 491
Administrationskostnader -42 712 -41 685

-2 012 430 -2 171 147

Årets resultat 0 0
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

 

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 59 253 54 546
Summa anläggningstillgångar 59 253 54 546

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 003 385 188 568

Summa omsättningstillgångar 1 003 385 188 568

Summa tillgångar 1 062 638 243 114

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 1 062 638 243 114

Summa eget kapital och skulder 1 062 638 243 114
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bidrag 
redovisas normalt enligt kontantprincipen.
 
 
Not 2 Gåvor

2020 2019
  

Allmänheten 1 985 023 2 140 188
Församlingar 22 700 26 400
Övrigt 4 707 4 558

2 012 430 2 171 146

 
Not 3 Aktier och andelar

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Noterade aktier och andelar 59 253 189 020
59 253 189 020
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Stockholm datum enligt signaturblad
 
 
 
 

Thomas Wilhelmsson Daniel Alm
Ordförande

Lennart Edström Niklas Piensoho

Monica Söderqvist

 
 
 

Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift. 
 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberfittelse

Till ftireningsstiimman i TV Inter Club
Org.nr 802012-9386

Rapport om i rs redov is n i n gen

afiahnde
Jag har utltirt en revision av irsredovisningen ltr TV Inter Club itir rZikenskapsAret 2020

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla

viisentliga avseenden riittvisande bild av TV Inter CIubs finansiella stiillning per den 2020-12-31, och av dess

finansiella resultat lbr iret enligt irsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen iir fiirenlig med

irsredovisningens dvriga delar.

Grund fi)r uttalande

Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet -Revrsorn s ansvar. Jag iir oberoende i

ftrhillande till liireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enliS dessa kav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillr?ickliga och ?indamAlsenliga som grund ftir mitt

uttalande.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen ft)r bedtimningen av liireningens ftrmiga att

fortsiitta verksamheten. Den upplyser, nZir si iir tilliimpligl, om fiirhillanden som kan piverka ftirmigan att
forts?ifta verksamheten och att anvtinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till2impas

dock inte om s[relsen avser att likvidera TV Inter Club, upphrira med verksamheten eller inte har nigot
realistiskt alternativ till att gora nAgot av detta.

Som deI av en revision enligt ISA anv2inderjag professionellt omd<ime och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedrimerjag riskema fiir vZisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror

pi oegentligheter eller misstag, utformar och utltr granskningsitgiirder bland annat utifriLn dessa risker och

inh?imtar revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga ftr att utgora en grund liir mina uftalanden.

Risken ftr att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter ?iI hiigre iin iiir en viisentlig
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Styrelsens ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret ftir att Arsredovisningen uppraftas och att den ger en r?ittvisande bild enligt

Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven fiir den intema kontroll som den bed<imer iir niidviindig ltir att

uppriitta en flrsredovisning som inte innehiller nigra vlsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansyar

Mina mil iir att uppnt en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att liimna en

revisionsber?ittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men iir ingen

garanti {iir att en revision som utltirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka

en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag

och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftrviintas piverka de ekonomiska

beslut som anviindare fattar med grund i irsredovisningen.
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felaktighet som beror piL misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftrfalskning,

avsiktliga utelimnanden, felaktig information eller 6sidosittande av intern kontroll.

- skaffarjag mig en ftirstielse av den del av TV Inter Clubs interna kontroll som har betydelse ftir mtn

revision Iiir att utforma granskningsttgarder som iir liimpliga med hiinsyn till omstZindighetema, men inte liir
att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- utvZirderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

- drarjag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvender antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet

av irsredovisningen. Jag drar ockst en slutsats, med grund i de inh?imtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller fiirhillanden som kan leda till
betydande wivel om ltireningens ftirmiga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberittelsen Iiista uppmarksamheten pi upplysningama i

irsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,

modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhemtas fram

till datumet itir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller Iiirhillanden gdra att en fiirening inte

lengre kan fortsiitta verksamheten.

- utviirderar j ag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland

upplysningarna, och om Srsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och hiindelserna pi ett

sett som ger en riittvisande bild.

Jag meste informera sqnelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten ftir den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Jag tillstyrker att ftireningsstiimman beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet lbr riikenskapsiret

Grund jdr uttalande

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i

avsnittet Revtsorns ansvar.lager oberoende i fttrhillande till TV Inter Club enligt god revisorssed i Sverige
och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kav.

Jag anser att de revisionsbevis j ag har inhamtat ar tillriickliga och Zindamilsenliga som grund liir mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ltir Iiirvaltningen

Revisorns ansvar

Mitt mil betriffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhimta
revisionsbevis Iiir att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i nigot

viisentligt avseende ftiretagit nigon itgerd eller gjort sig skyldig till nigon iiirsummelse som kan fiiranleda

ersiittningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig siikerhet ?ir en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti {iir att en revision som utf<irs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka etgArder eller ftirsummelser som kan friranleda y/
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afiahnde
Ut<jver min revision av i.rsredovisningen harjag iiven utftirt en revision av styrelsens ltirvaltning ftir TV
Inter Club Itir riikenskapsiret 2020.



3 (3)

ersAttningsskyldighet mot l'V Inter Club

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinderjag professionellt omdtime och har en

professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av Itirvaltningen grundar sig friimst
pi revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsitgiirder som ut{iirs baseras pi min

professionella bed<imning med utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebar attjag fokuserar

granskningen pi sidana itgiirder, omriden och ftirhAllanden som iir viisentliga ftir verksamheten och diir

avsteg och dvertriidelser skulte ha siirskild betydelse ltir TV Inter Clubs situation. Jag gAr igenom och prtivar

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgiirder och andra fiirhillanden som iir relevanta f6r mitt uttalande

om ansvarsfrihet.

Stockhorm /oL/-oto/

Cn/t rn*.-.--
Camilla Andersson

Auktoriserad revisor
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