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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK
baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for
Hjørring Antenneselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021. •

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjørring, den 13. april 2022

s Sand-Jensen

~~
Michael Nielsenurt Larsen

CFor-rnand--)
)

----
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Hjørring Antenneselskab

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hjørring Antenneselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar
bejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er be
skrevet på side 8.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1 . januar - 31 . december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf
hængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants'
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal 2021 som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal
har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og budget 2022, ikke været underlagt revision, hvorfor
vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfyl
de regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til
andet formål.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på
side 8. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med ri
melighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio
nel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri
melige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon
klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere
kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hjørring, den 13. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 70 /

Ole Ej • g
Statsautoriseret reviso
MNE-nr. mne28683



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Ikke Ikke
revideret revideret

Faktisk budget budget Faktisk
2021 2021 2022 2020

kr. tkr. tkr. tkr.

NETTOOMSÆTNING .................................... 65.303.618 64.614 68.915 64.076

Drift og vedligeholdelse ................................ 12.938.221 11.815 13.965 11.447
Programafgifter og Copydan ........................... 38.591.287 38.794 42.854 38.147

BRUTTORESULTAT ..................................... 13.774.110 14.005 12.096 14.482

Administration og support .... : ........................ 3.577.378 3.550 3.750 3.511
Øvrige omkostninger .................................... 1.109.420 1.990 1.690 1.449

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER ...... 9.087.312 8.465 6.656 9.522

Finansielle omkostninger ............................... 163.852 125 150 103

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER MV................. 8.923.460 8.340 6.506 9.419

Anlægsomkostninger .................... ; ............... 1.597.120 1.600 1.600 1.818

7.326.340 6.640 4.906 7.601
Modernisering og anlægsudbygning:

Modernisering ......................................... 6.125.381 6.500 10.000 5.577
Overført fra hensættelser ........................... -2.500.000 -2.500 -3.500 -2.500
Hensat .................................................. 3.500.000 2.500 o 2.500

7.125.381 6.500 6.500 5.577

ÅRETS RESULTAT ....................................... 200.959 240 -1.594 2.024

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat ........................................ 200.959
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER .

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .
Varebeholdninger .

Diverse tilgodehavender .
Tilgodehavende moms .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavender .

Indestående i pengeinstitut .
Kassebeholdning .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER .

AKTIVER .

PASSIVER

Overført resultat:
Saldo 1 . januar .
Overført fra årets resultat .

EGENKAPITAL .

Hensat til modernisering og anlægsudbygning:
Saldo 1. januar .
- anvendt .
Hensat .

HENSATTE FORPLIGTELSER .

Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 2021 2020
kr. tkr.

24.301 24

88.729 103
88.729 103

1.248.162 1.195
4.108.007 3.146
8.442.248 7.569

13.798.417 11.910

4.987.606 4.788
5.107 5

4.992.713 4.793

18.879.859 16.806

18.904.160 16.830

11.610.805 • 9.587
200.959 2.024

11.811. 764 11.611

2.500.000 2.500
-2.500.000 -2.500
3.500.000 2.500

3.500.000 2.500

3.592.396 2.719
3.592.396 2.719

3.592.396 2.719

18.904.160 16.830

1

2
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NOTER

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Hjørring Antenneselskab har indgået aftale med programleverandør med en
restløbetid på 36 mdr. og leasing af varebil med en restløbetid på 45 mdr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

Note

1

2

7
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium og periodisering
Nettoomsætning udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af moms og rabatter,
der kan henføres til salget. Der foretages periodisering af nettoomsætning og omkostninger i øvrigt.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelser og forbedringer på anlægget udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdning
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er la
vere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forven
tede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl
gende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er målt til nominel værdi.


