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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hjørring, den 9. april 2019 

Kurt Larsen Michael Nielsen 
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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 
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar 
bejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskre 
vet på side 9. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31 . december 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og 
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli 
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre 
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. 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 2018 som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal 
har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og budget 2019, 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 9. 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 års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 
sigt 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 rime 
lighed 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 in 
tern 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 rimelige. 

• 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 væsent 
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om for 
eningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort 
sætte 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 9. april 2019 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 2 70 

Statsautori ret revisor 
MNE-nr. mne28.683 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Ikke Ikke 
revideret revideret 

Faktisk budget budget Faktisk 
2018 2018 2019 2017 

kr. tkr. tkr. tkr. 

INDTÆGTER MV ........................................... 71.079.385 70.838 72.116 70.059 

Drift og vedligeholdelse .................................. 10.802.654 11.455 10.790 10.983 
Programudgifter og Copydan ........................... 44.742.522 45.253 46.475 44.657 

BRUTTORESUL TAT ....................................... 15.534.209 14.130 14.851 14.419 

Administration og support ............................... 3.190.712 3.150 3.250 2.928 
Øvrige omkostninger ..................................... 2.089.782 1.800 2.305 1.535 

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER ....... 10.253.715 9.180 9.296 9.956 

Finansielle indtægter ..................................... -46.622 -75 -50 -3 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER MV .................. 10.207.093 9.105 9.246 9.953 

Afskrivning, anlægsaktiver .............................. 3.270.377 3.270 o 3.270 
Anlægsudgifter /tilslutningsafgifter (nettoudgift) ... 1.768.585 1.300 2.000 1.446 

5.168.131 4.535 7.246 5.237 
Modernisering og anlægsudbygning: 

Modernisering ........................................... 4.339.441 ) ) 5.574 
Overført fra hensættelser ............................. -2.500.000 ) ) -3.000 
Hensat .................................................... 2.500.000 ) ) 2.500 

4.339.441 4.500 6.500 5.074 

REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT ...................... 828.690 35 746 163 

der foreslås overført således: 

Overført til reservefond ................................. 828.690 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

ANLÆGSAKTIVER . 

Lager af antennemateriale . 
Varebeholdninger . 

Diverse tilgodehavender . 
Tilgodehavende moms . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Indestående bankkonti . 
Kassebeholdning . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

Note 2018 2017 
kr. tkr. 

24.301 3.294 

201.797 32 
201.797 32 

69.436 185 
2.140.561 3.003 
2.324.056 7.629 
4.534.053 10.817 

13.253.503 6.730 
2.460 2 

13.255.963 6.732 

17.991.813 17.581 

18.016.114 20.875 
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER Note 2018 
kr. 

2017 
tkr. 

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

EGENKAPITAL . 

Hensat til teknisk ajourføring, renovering 
og udbygning af kanalkapaciteten: 
Saldo 1. januar . 
- anvendt . 
Hensat. . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Kreditorer . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

5.941.575 
828.690 

6.770.265 

5.779 
163 

5.942 

2.500.000 3.000 
-2.500.000 -3.000 
2.500.000 2.500 

2.500.000 2.500 

8.745.849 12.433 
8.745.849 12.433 

8.745.849 12.433 

18.016.114 20.875 

1 

2 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 1 
Hjørring Antenneselskab har indgået aftale med programleverandør med en restløbetid på 36 mdr. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 2 
Ingen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

GENERELT 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før. 

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægtskriterium og periodisering 
Indtægterne udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af moms. Der foretages peri 
odisering af indtægter og udgifter i øvrigt. 

BALANCEN 

Immaterielle anlægsaktiver 
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line 
ært over den forventede brugstid, der er vurderet til 3 år. 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver vedrørende bredbåndsaktivitet (modems og CMTS) måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver vedrørende bredbåndsaktivitet afskrives lineært 
over den forventede brugstid, der er vurderet til 3 år. 

Anskaffelser og forbedringer i øvrigt på anlægget udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, 
opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

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

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til nominel værdi. 


