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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Vejle Antenneforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle Antenneforening for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 årsregnskabsloven.

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 selskabet 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 fort-
sætte 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.

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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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 professionel
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 besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.





Vejle Antenneforening
Årsrapport 2020

5

Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse, postnr. by

Vejle Antenneforening
Rørsangervej 5, 7100 Vejle

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

17 98 92 78
Vejle
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.vejleantenne.dk
info@vejleantenne.dk

Telefon 55 55 71 00

Bestyrelse Bjarke Lassesen (formand)
Brian Kofod Jensen
Johnny Rosenlund
Anders Sevelsted
Bjarne Grønning Pedersen

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
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Ledelsesberetning

Beretning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Vejle Antenneforening ejer og driver antenneanlæg til forsyning af radio- og fjernsynssignaler samt in-
ternet til ca. 3.600 medlemmer i Vejle midtby, Skibet-området, det gamle Uhrhøj samt en del af
Grejsdalen og en del af Nørremarken.

Udviklingen i de økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatet for 2020 er et overskud på 14.644 kr. mod et budgetteret overskud på 3.000 kr. for 2020
og et realiseret overskud for 2019 på 241.591 kr.

Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, og overskuddet overføres til foreningens formue,
hvorefter egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgør 9.217.391 kr.

Det er bl.a. foreningens opgave at sikre midler til nødvendige forbedringer og vedligeholdelse af anlæg-
get, og det er tilfredsstillende, at selv større investeringer kan afholdes af foreningen, uden der er be-
hov for opkrævning af ekstra-kontingent.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurdering af
årsregnskabet for 2020.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2020 2019

2 Indtægter 1.028.268 1.194.473
3 Driftsomkostninger -340.274 -401.751
4 Administrationsomkostninger -274.761 -288.787

Bestyrelseshonorar -113.320 -113.316

Resultat før afskrivninger 299.913 390.619
7 Afskrivninger -378.709 -292.195

Resultat før finansielle poster -78.796 98.424
5 Finansielle indtægter 170.094 146.176
6 Finansielle udgifter -76.654 -3.009

Årets resultat før skat 14.644 241.591
Skat 0 0

Årets resultat 14.644 241.591

Forslag til resultatdisponering:
Anvendelse af moderniseringshenlæggelse -225.295 -225.295
Overført resultat 239.939 466.886

14.644 241.591
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note Kr. 2020 2019

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver

7 Antenneanlæg inkl. hovedstation 1.107.388 1.032.072

Anlægsaktiver i alt 1.107.388 1.032.072

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

8 Andre tilgodehavender 318.610 279.22100 00

318.610 279.221

9 Værdipapirer 7.159.504 7.223.879

10 Likvide beholdninger 1.103.432 785.004

Omsætningsaktiver i alt 8.519.758 8.288.104

AKTIVER I ALT 9.688.934 9.320.176

PASSIVER
11 Egenkapital

Overført resultat 7.389.604 7.149.665
Henlæggelse til modernisering 1.827.787 2.053.082

Egenkapital i alt 9.217.391 9.202.747

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

12 Leverandører af varer og tjenesteydelser 446.845 87.626
13 Anden gæld 24.698 29.803

Gældsforpligtelser i alt 471.543 117.429

PASSIVER I ALT 9.688.934 9.320.176

1 Anvendt regnskabspraksis
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vejle Antenneforening for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Der er foretaget tilvalg af be-
stemmelser fra klasse B for så vidt angår udarbejdelse af ledelsesberetning.

Foreningen har med virkning for regnskabsåret 202 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. decem-
ber 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket foreningens regn-
skabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet nye og ændrede
krav til præsentation og oplysninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsregnskabslovens bestemmelser er i medfør af § 11 fraveget for så vidt angår opstillingsformen, idet
anvendelse af lovens almindelige opstillingsform ikke vil give et retvisende billede i overensstemmelse
med foreningens formål og faktiske aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk som følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter i form af medlemsbetalinger og diverse lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den
periode, de vedrører i henhold til indgåede aftaler og opkrævninger.

Indtægter måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af
tredjepart.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til drift af antenneanlæg m.v., herunder serviceaftale samt
reparation og vedligeholdelse.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration og kontorhold m.v., herunder
opkrævning af programafgifter m.v. via administrationsaftale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevins-
ter og tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Foreningen er en medlemsforening, som alene er skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver indregnes ved første måling til kostpris. Antenneanlæg inkl. hovedstation må-
les efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er
kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der af-
skrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurderingen af
aktivernes forventede brugstid:

Antenneanlæg inkl. hovedstation 3-12 år.

Ø-opdelinger       5 år.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforrin-
gelse ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter
en individuel vurdering af debitorerne.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster..

Egenkapital - henlæggelse til modernisering

Besluttede henlæggelser til fremtidige moderniserings- og forbedringsarbejder bindes i henhold til ved-
tægtsbestemmelser på en særskilt konto under egenkapitalen. Henlæggelser foretages via resultatdi-
sponeringen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-
skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder
skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes
at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skattefor-
pligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisati-
onsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-
givning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat,
som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2020 er ikke indregnet i balance, da aktivet ikke forventes udnyt-
tet indenfor en kortere årrække.

Gældsforpligtelser

Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Kr. 2020 2019

2 Indtægter
Medlemsbetalinger til dækning af kontingent samt indbetalinger fra

Stofa vedrørende Bredbånd Only og Mit TV m.v. 250.173 354.263
Øvrige medlemsindbetalinger til dækning af service- og

administrationsaftaler med Stofa 487.130 522.986
Vederlag for eksklusivitetsret til drift af tjeneste på

antenneanlæg, Stofa 251.822 279.221
Lejeindtægt for fiber og antenneanlæg, Stofa 39.143 38.003

1.028.268 1.194.473

3 Driftsomkostninger
Serviceabonnement til Stofa, fællesantenneanlæg 329.142 353.401
Reparation og vedligeholdelser i øvrigt 11.132 48.350

340.274 401.751

4 Administrationsomkostninger
Administrationsbidrag, Stofa 157.988 169.585
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 22.670 19.070
Godtgørelse til bestyrelse vedr. kontorhold, kørsel og telefon 11.100 11.844
Kontorudgifter, telefon, porto og gebyr m.v. 6.021 2.467
Annoncer og abonnementer, kontingenter 10.800 14.859
Repræsentation, gaver og blomster 4.783 4.621
Revision samt regnskabsmæssig assistance 28.100 31.200
Forsikringer 4.320 4.204
IT-omkostninger 22.979 24.937
Lokaleomkostninger 6.000 6.000

274.761 288.787

5 Finansielle indtægter
Kursregulering, investeringsforeninger 0 100.576
Udbytte, investeringsforeninger 170.094 45.600

170.094 146.176

6 Finansielle udgifter
Renter 12.279 3.009
Kursregulering værdipapirer 64.375 0

76.654 3.009
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Kr. 2020 2019

7 Antenneanlæg inkl. hovedstation
Kostpris 1. januar 13.751.357 13.733.036
Til-/afgang i årets løb 454.025 18.321

Kostpris 31. december 14.205.382 13.751.357

Afskrivninger 1. januar 12.719.285 12.427.090
Årets afskrivninger 378.709 292.195

Afskrivninger 31. december 13.097.994 12.719.285

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.107.388 1.032.072

8 Andre tilgodehavender
Moms 66.788 0
Netbenyttelsesvederlag (Stofa) 251.822 297.221

318.610 318.610 297.221

9 Værdipapirer
Sydinvest Mellemlange obligationer 5.720.520 5.764.410
Sydinvest Højrente 1.037.246 1.034.408
Bankinvest Global Indeks 401.738 425.061

7.159.504 7.223.879

10 Likvide beholdninger
Sydbank, driftskonto 1.103.432 785.004

1.103.432 785.004
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Kr. 2020 2019

11 Egenkapital
Overført resultat:
Saldo 1. januar 7.149.665 6.682.779
Overført fra årets resultat 239.939 466.886

7.389.604 7.149.665

Henlagt til modernisering:
Henlagt 1. januar 2.053.082 2.278.377
Overført til årets resultat -225.295 -225.295

1.827.787 2.053.082

Egenkapital i alt 9.217.391 9.202.747

12 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger 375.160 15.941
Afsat honorar til revisor for revision og assistance 35.000 35.000
Depositum, udleje antennemast 7.500 7.500
Filter deposita 29.185 29.185

446.845 87.626

13 Anden gæld
Moms 0 4.086
A-skat og AM-bidrag 24.698 25.717

24.698 29.803

14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Foreningen har indgået service-, administrations- og samhandelsaftaler med Stofa A/S. Aftalerne kan
opsiges med 2 års varsel til udgangen af et kalenderår. Aftalerne er dog uopsigelige frem til og med
31. december 2021. Opsigelsesvarslet på 2 år gælder herefter. Såfremt Vejle Antenneforening opsiger
samhandels-aftalen er foreningen forpligtet til at godtgøre Stofa A/S markedsværdien af de af Stofa fo-
retagne investeringer på tjenesten inkl. modems i antenneanlægget samt goodwill-vederlag. Beløbet op-
gøres i henhold til aftalens retningslinjer på opsigelsestidspunktet.


