Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3, Trin 2 deltagelse i
skønhedskonkurrence
Felter markeret med * skal udfyldes.
Indtast CVR-nummer eller CPR-nummer og indtast derefter de resterende
oplysninger.
CVR-nummer eller CPR-nummer
Hvis ansøger er en juridisk person
uden CVR- eller CPR-nummer,
oplyses dette i feltet.
Ansøgerens navn

Vejnavn og nummer

Postnummer

By

Evt. c/o adresse

Telefonnummer

Email

Radiostation
Angiv det/de navne, som
radiostationen skal markedsføres
under.

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Vejnavn og nummer

Postnummer

By

Evt. c/o adresse

Telefonnummer
Email

Økonomisk forhold
Ansøger skal redegøre for deres økonomiske forhold
målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad beregnet på
baggrund af det seneste
generalforsamlingsgodkendte regnskab, jf. afsnit
4.2.1.
Likviditetsgrad
Likviditetsgraden beregnes som ansøgers
tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent
af den kortfristede gæld (tilgodehavender + likvid
beholdning/kortfristet gæld) x 100. Hvis ansøger
er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et
konsortium), udregnes likviditetsgraden på
baggrund af de deltagende virksomheders
samlede tilgodehavender, likvide beholdning og
kortfristede gæld.

Soliditetsgrad
Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede
egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede
aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som
(samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x
100. Hvis ansøger er en sammenslutning af
deltagere udregnes soliditetsgraden som
virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i
forhold til deres samlede aktiver.

Dokumentation for ansøgers likviditet og
soliditet
Ansøger skal dokumentere nøgletallene ved at
vedhæfte seneste generalforsamlingsgodkendte
årsregnskab. Foreligger et sådant ikke, f.eks.
hvis virksomheden er nystartet, kan i stedet
vedhæftes en revisorerklæring.
Vedhæft som bilag 2D dokumentation for
ansøgers likviditet og soliditet

Støtteerklæring
Ansøgers oplysninger om andres økonomi –
herunder f.eks. med ansøger koncernbeslægtede
selskaber – er som udgangspunkt ikke relevante
ved vurderingen af ansøger. Ansøger kan dog
delvist basere sin ansøgning på andre enheders
økonomi, såfremt der udstedes en økonomisk
støtteerklæring (”Letter of Support”) eller lignende.

Erfaring
Ansøger skal redegøre for sin erfaring med at
drive kommerciel radio- eller anden kommerciel
medievirksomhed.

Vedhæft som bilag 2E redegørelse for erfaring
med at drive henholdsvis lokal, national og
anden kommerciel medievirksomhed.

Vedhæft dokumentation i form af
en erklæring hvorfra erfaringen
er opnået. Såfremt der indgår
erfaring fra flere kommercielle
radioer eller anden kommerciel
medievirksomhed, skal der
vedhæftes en erklæring for hver

Såfremt ansøger ønsker at basere sin erfaring
på andre enheder, skal ansøger som bilag 2F
vedhæfte dokumentation for indgåelse af
aftaler med disse foretagender.

Oplysninger om ansøgte
sendeområde i konkurrence
Ansøger skal angive hvilket sendeområde med
konkurrence, der søges, jf. den på hjemmesiden
offentliggjorte liste.

Indeholder ansøgningen efter ansøgers
opfattelse oplysninger, der bør undtages fra
offentligheden f.eks. i forbindelse med en
anmodning om aktindsigt?

Ansøger har det fulde ansvar for, at de
afgivne oplysninger er korrekte og

Ja

*

Nej

*

erklærer hermed rigtigheden heraf.

