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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2020 for
Vamdrup Antenneforening.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

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.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vamdrup, den 28. januar 2021

Bestyrelse:

Kjeld Larsen
Formand

Anni Aarestrup
Sekretær

Bjarne Pedersen
Næstformand

Jens Lundtoft

Chelina Haugaard
Kasserer
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Vamdrup Antenneforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vamdrup Antenneforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabs
praksis, som er beskrevet på side 6.

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 regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 6.

Grundlag for konklusionen
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet 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 konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og i noterne for regnskabsåret 2020
medtaget budgettal for 2020 og 2021. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal, som det fremgår
af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

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 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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
fortsætte 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
fejlinformation, 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
revision, 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.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, 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 væsentlig
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 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 fortsætte
driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder 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.

Kolding, den 28. januar 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 70

H se
Statsautoriseret revisor



DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE KRITISKE REVISORERS BEMÆRKNINGER

Efterfølgende årsregnskab er dags dato gennemgået med forelæggelse af bøger og bilag, og intet er
fundet at bemærke.

Vamdrup, den 4. februar 2021

5

Jan Færch Allan Olsen
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vamdrup Antenneforening for 2020 er aflagt
regnskabsskik, der er beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.

overensstemmelse med den

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoindtægter
Årets indtægter består af nettoafregning fra Stofa bestående af følgende indtægter: kontingenter,
programafgifter, fordelspakker, Copydan- og Kodaafgifter fratrukket udgifter til programafgifter,
Copydan- og Kodaafgifter, administration, sevice og fordelsaftale som vedrører indeværende
regnskabsår.

Internet vederlag består af provision af Stofas internettrafik på Vamdrup Antenneforenings ledningsnet.

Driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter
Anlægsudgifter, nye tilslutninger, består af udbetalinger til etablering af stikledninger mv. hos nye
medlemmer som er tilsluttet i regnskabsåret.

Øvrige forbrugsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets omsætning og
består af indeværende års omkostninger til reparation og vedligeholdelse, opgradering, infokanal og
hjemmeside.

Øvrige omkostninger
Øvrige omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring og administration.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er vurderet individuelt og er ikke fundet behæftet med unormal risiko.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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Ikke Ikke
revideret revideret

Regnskab Budget Budget
Note 2020 2020 2021

kr. tkr. tkr.

BRUTTOINDTÆGTER................................. 1 70.834 47 -37

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter................. 2 -41.287 -21 -66
El. ........................................................ -40.665 -45 -40

BRUTTORESULTAT ................................... -11.118 -19 -143

Salgs- og distributionsomkostninger ............... 3 -10.642 -25 -13
Administrationsomkostninger....................... 4 -63.405 -95 -91

DRIFTSRESULTAT..................................... -85.165 -139 -247

Renteudgifter.......................................... -23.755 -15 -25

ÅRETS RESULTAT..................................... -108.920 -154 -272



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER
Regnskab

2020
kr.
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Regnskab
2019
tkr.

Moms og afgifter .
Tilgodehavender .

Indestående i pengeinstitutter .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital 1. januar .
Resultat ifølge resultatopgørelsen .

EGENKAPITAL .

Kreditorer og skyldige omkostninger .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Nettogældsforpligtelse
Ingen

48.101 28
48.101 28

3.153.580 3.282
3.153.580 3.282

3.201.681 3.310

3.201.681 3.310

3.298.602 3.258
-108.920 40

3.189.682 3.298

11.999 12
11.999 12

11.999 12

3.201.681 3.310
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NOTER
Ikke Ikke

revideret revideret
Regnskab Budget Budget

2019 2020 2021 Note
kr. kr. tkr.

Bruttoindtægter 1
Kontingenter, nettoafregning fra Stofa ........... -12.478 -46 -130
Tilslutningsafgifter.................................... o o o
Internet vederlag...................................... 83.312 90 93
Annoncer m. moms ................................... o 3 o

70.834 47 -37

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter 2
Anlægsudgifter nye tilslutninger ................... o o 50
Reparation og vedligeholdelse...................... 22.771 5 10
Stikledninger........................................... 18.516 10 o
Infokanal / hjemmeside.............................. o 6 6

41.287 21 66

Salgs- og distributionsomkostninger 3
Annoncer................................................ 10.642 3 10
Trykning af foldere ................................... o 7 o
Messe.................................................... o 15 3

10.642 25 13

Administrationsomkostninger 4
Kontorhold. ............................................. 21.052 30 30
EDB og regnskabsmæssig assistance............... 19.980 30 30
Mødeaktiviteter. ....................................... 5.118 10 10
Forsikringer. ............................................ 5.844 6 6
Kontingenter........................................... 6.400 6 7
Bankgebyrer............................................ 2.546 3 4
Fragt og porto ......................................... o 7 1
Repræsentation, gaver............................... 2.465 3 3

63.405 95 91


