
Tlf: 96 23 54 00
hjoerring@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørrebro 15
DK-9800 Hjørring
CVR-nr. 20 22 26 70

HJØRRING ANTENNESELSKAB

NØRREBRO 11, 9800 HJØRRING

ÅRSRAPPORT

2020

45. REGNSKABSÅR

CVR-NR. 59 06 37 15



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning .

Den uafhængige revisors revisionspåtegning .

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse .

Balance .

Noter .

Anvendt regnskabspraksis .

Side

2

3-4

5

6

7

8

1

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.



2

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjørring, den 14. april 2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen ; Hjørring Antenneselskab

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hjørring Antenneselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti
ske 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 2020 som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal
har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og budget 2021, 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 14. april 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

c~.?;25'7º
OleEjsi~~
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28683



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Ikke Ikke
revideret revideret

Faktisk budget budget Faktisk
2020 2020 2021 2019

kr. tkr. tkr. tkr.

INDTÆGTER MV......................................... 64.076.350 63.787 64.614 72.361

Drift og vedligeholdelse ................................ 11.446.516 11.315 11.815 10.880
Programudgifter og Copydan .......................... 38.147.549 38.439 38.794 44.952

BRUTTORESULTAT ..................................... 14.482.285 14.033 14.005 16.529

Administration og support ............................. 3.511.716 3.550 3.550 3.276
Øvrige omkostninger .................................... 1.448.429 1.940 1.990 1.483

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER ...... 9.522.140 8.543 8.465 11.770

Finansielle omkostninger ............................... 103.460 125 125 108

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER MV................. 9.418.680 8.418 8.340 11.662

Anlægsudgifter .......................................... 1.817.518 1.600 1.600 1.541

7.601.162 6.818 6.640 10.121
Modernisering og anlægsudbygning:
Modernisering ......................................... 5.576.899 6.500 6-500 7.305
Overført fra hensættelser ........................... -2.500.000 -2.500 -2.500 -2.500
Hensat .................................................. 2.500.000 2.500 2.500 2.500

5.576.899 6.500 6.500 7.305

REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT ..................... 2.024.263 318 240 2.816

der foreslås overført således:

Overført til reservefond ................................ 2.024.263
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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 .

PASSIVER

Note 2020 2019
kr. tkr.

24.301 24

103.072 152
103.072 152

1.194.592 1.467
3.145.912 722
7.568.742 9.153

11.909.246 11.342

4.787.911 15.818
5.268 6

4.793.179 15.824

16.805.497 27.318

16.829. 798 27.342
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Reservefond:
Saldo 1. januar .
Overført fra årets resultat .

EGENKAPITAL .

9.586.542
2.024.263

11.610.805

6.770
2.816

9.586

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

2.500.000 2.500
-2.500.000 -2.500
2.500.000 2.500

2.500.000 2.500

2.718.993 15.256
2.718.993 15.256

2.718.993 15.256

16.829.798 27.342

1
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NOTER

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Hjørring Antenneselskab har indgået aftale med programleverandør med en
restløbetid på 12 mdr. og leasing af varebil med en restløbetid på 57 mdr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

Note

1

2
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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 pe
riodisering af indtægter og udgifter i øvrigt.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelser og forbedringer 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.


