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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Antenneforeningen Hanstholm Net.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

Hanstholm, den 13. februar 2019

Bestyrelse

Lars Røge Hammer

Kristian Bjerregaard

Jens Grud Sørensen

Formand

Næstformand

Kasserer

Thorkil Olesen

Keld Poulsen

Sekretær

Medlem
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Antenneforeningen Hanstholm Net
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Hanstholm Net for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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 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 overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 selskabets 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 selskabet, 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 selskabets 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 selskabets
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 selskabet 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 den øverste ledelse 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.

Hanstholm, den 13. februar 2019

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Lennart Mouritzen
statsautoriseret revisor
mne33195
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Antenneforeningen Hanstholm Net
Gyvelvænget 155
7730 Hanstholm

Bestyrelse

CVR-nr.:

31 78 80 13

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Lars Røge Hammer, Formand
Kristian Bjerregaard, Næstformand
Jens Grud Sørensen, Kasserer
Thorkil Olesen, Sekretær
Keld Poulsen, Medlem

Revision

BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bytorvet 34
7730 Hanstholm
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Antenneforeningen Hanstholm Net er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Ledningsnet

5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note
2
3

2018

2017

3.248.398
-2.960.528

3.235.740
-2.795.715

287.870

440.025

-246.166

-202.436

Driftsresultat

41.704

237.589

Øvrige finansielle omkostninger

-2.556

-1.297

Resultat før skat

39.148

236.292

0

0

39.148

236.292

0
110.000
-70.852

236.292
0
0

39.148

236.292

Nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

7

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Overføres til øvrige reserver
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

722.458

693.799

Materielle anlægsaktiver i alt

722.458

693.799

Anlægsaktiver i alt

722.458

693.799

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

24.977

9.965

Tilgodehavender i alt

24.977

9.965

Likvide beholdninger

111.439

45.017

Omsætningsaktiver i alt

136.416

54.982

Aktiver i alt

858.874

748.781

Anlægsaktiver
8

Omsætningsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2018

2017

780.685
110.000
-143.686

780.685
0
-72.834

746.999

707.851

101.186
10.689

16.286
24.644

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

111.875

40.930

Gældsforpligtelser i alt

111.875

40.930

Passiver i alt

858.874

748.781

Egenkapital
9

Virksomhedskapital
Øvrige reserver (vedrørende eventualforpligtelse note 12)
10 Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
11 Anden gæld

1

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

12 Eventualposter
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Noter
1.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktivitet er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik over for
medlemmer at:
- modtage og distribuere danske og udenlanske radio- og fjernsynskanaler.
- udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
- udbyde serviceydelse, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsskabeanlæg.

2.

2.243.006
0
445.907
3.600
36.244
6.900
482.757
19.502
10.482

2.189.578
4.800
425.703
2.400
24.000
6.260
390.508
17.491
175.000

3.248.398

3.235.740

2.826.385
20.959
113.184

2.658.669
23.848
113.198

2.960.528

2.795.715

335.890
1.957.914
387.055
55.289
55.438
5.251
29.548
0

231.159
1.896.492
375.185
43.726
55.002
6.490
42.773
7.842

2.826.385

2.658.669

Andre eksterne omkostninger
Produktionsomkostninger, jf. note 4
Salgsomkostninger, jf. note 5
Administrationsomkostninger, jf. note 6

4.

2017

Nettoomsætning
Kontingenter
Pakkeskift
Copydanafgift
Gentilslutning
Maste- og arealleje
Opkrævningsgebyr
Internet
Salg af materialer
Andre driftsindtægter

3.

2018

Produktionsomkostninger
Service og vedligehold
Yousee
Copydan
El
Fiberleje
Salgsvarer
Internet
Regulering EL 2016
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Noter

5.

6.475
10.525
3.959

9.084
12.545
2.219

20.959

23.848

2.766
37.760
2.680
301
21.623
5.094
0
16.704
22.391
3.865

300
46.561
850
0
18.752
5.033
8.283
13.921
19.130
368

113.184

113.198

244.170
1.996

202.436
0

246.166

202.436

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Telefon og telefax
Porto og gebyrer
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Forsikringer
Kontingenter
FDA Kontingent
PBS gebyrer
Kørepenge

7.

2017

Salgsomkostninger
Annoncer
Mødeudgifter
Tab på debitorer

6.

2018

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på ledningsnet
Mindre nyanskaffelser
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Noter

8.

31/12 2018

31/12 2017

Kostpris primo
Tilgang i årets løb

2.910.417
272.828

2.594.575
315.841

Kostpris ultimo

3.183.245

2.910.416

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

-2.216.617
-244.170

-2.014.181
-202.436

Af- og nedskrivninger ultimo

-2.460.787

-2.216.617

722.458

693.799

780.685

780.685

780.685

780.685

-72.834
-70.852

-309.126
236.292

-143.686

-72.834

-53.100
0
12.000
24.149
27.640

-36.826
5.000
12.000
26.838
17.632

10.689

24.644

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi ultimo

9.

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital primo

10.

Overført resultat
Overført resultat primo
Årets overførte overskud

11.

Anden gæld
Skyldig moms
Depositum
Skyldige omkostninger
Skyldig vedrørende Panther
Kreditorer
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Noter
12.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Foreningen er part i en tvist om afregning af afgift til rettighedshaverne gennem VerdensTV/
Copydan. I foreningens 10 årige historie er afgiften til CODA/Copydan steget med over 180%,
uden at vi har været i stand til at fremskaffe en specificeret regning.
I første omgang går tvisten ud på at Hanstholm Net har anmodet CODA/Copydan om en
specifikation af hvorledes afgifterne til kunstnerne prissættes. Foreningen er medlem af Forenede
Danske Antenneejere (FDA), som har påtaget sig at køre sagen, da udfaldet har stor almen
interesse for antenneforeninger.
Da det fortsat ikke har været muligt at få en specifikation/forklaring på de stigende priser, har
foreningen tilbageholdt 45 t.kr i afregningen til CODA/Copydan i år 2017, og efterfølgende 65
t.kr. i år 2018. Dette svarer til en afregning efter takserne i regnskabsåret 2016, reguleret med
nettoprisindekset.
Det samlede tilbageholdte beløb andrager pr. 31. december 2018 110 t.tkr. Beløbet er ikke
indregnet som en skyldig post i foreningens Årsrapport, men bundet på en særskilt reserve under
egenkapitalen.
Det foreningens forventning, at det tilbageholdte beløb ikke skal afregnes efterfølgende til
CODA/Copydan. Dette afhænger af udfaldet i den verserende tvist.
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