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Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A.
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2019 for Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Grenaa, den

11 / 6

2020

Bestyrelse

Anders Lisvad
Formand

Allan Firgaard Jespersen

Poul-Erik Jensen

Jens Lund Reckweg

Søren Holck
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A.
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A. for perioden 1. januar 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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.
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:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

• 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.

• 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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• 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.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Grenaa, den

11 / 6

2020

Jesper Falk Hansen
Statsaut. revisor
mne33773
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Revisor
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This document has esignatur Agreement-ID: f1835d47SUy218667361

Selskabet

Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A.

8

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af distribuering TVprogrammer, at bringe et varieret udbud af TV-kanaler, at tilbyde brugerne hurtig internetadgang til
lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger på
anlæg og rimelige hensættelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i
regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A. for 2019 er udarbejdet
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

i

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, 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 for hver enkelt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger
til programmer m.v., andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning
Indtægter ved opkrævning af programafgifter m.v. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering/risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart.

Omkostninger til programmer m.v.
Omkostninger til programmer m.v. omfatter omkostninger til brug for den daglige drift af
programmer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af anlæg, salg, reklame,
administration, lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor
udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører
afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
væsentligste aktivitet.
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Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger
fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Antenneanlæg

Brugstid

Restværdi

5 år

0%

10-15 år

0%

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/andre
driftsomkostninger.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet,
gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den
regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og
kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv,
vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan
fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke
genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af
aktiver, hvortil de kan henføres.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
aktier, 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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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 samt for
betalte acontoskatter.
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2019
kr.

2018
kr.

BRUTTOFORTJENESTE ..........................................

1.148.528

1.822.872

Personaleomkostninger ...................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ..................................................................

-489.987

-456.683

-364.752

-332.384

DRIFTSRESULTAT ....................................................

293.789

1.033.805

Andre finansielle indtægter ............................................
Andre finansielle omkostninger......................................

52.277
-80.544

37.677
-41.244

RESULTAT FØR SKAT .............................................

265.522

1.030.238

Skat af årets resultat ........................................................

-66.792

-69.652

ÅRETS RESULTAT ....................................................

198.730

960.586

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat ..............................................................

198.730

960.586

DISPONERET I ALT ..................................................

198.730

960.586
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2019
kr.

2018
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................

2.339.910

1.733.633

Materielle anlægsaktiver ..............................................

2.339.910

1.733.633

ANLÆGSAKTIVER ....................................................

2.339.910

1.733.633

Andre tilgodehavender ...................................................
Periodeafgrænsningsposter .............................................

606.339
14.141

131.842
6.028

Tilgodehavender ...........................................................

620.480

137.870

Andre værdipapirer og kapitalandele .............................

5.004.290

4.167.829

Værdipapirer og kapitalandele ...................................

5.004.290

4.167.829

Likvide beholdninger ...................................................

1.275.403

3.749.825

OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................

6.900.173

8.055.524

AKTIVER......................................................................

9.240.083

9.789.157

This document has esignatur Agreement-ID: f1835d47SUy218667361

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

15

Norddjurs Antenneforsyning A.M.B.A.

2
3

2019
kr.

2018
kr.

Hensættelse til tilslutning grunde ...................................
Overført resultat ..............................................................

531.000
8.270.228

535.500
8.071.498

EGENKAPITAL ...........................................................

8.801.228

8.606.998

Kreditinstitutter ...............................................................

0

768.750

Langfristede gældsforpligtelser ...................................

0

768.750

Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser ........
Leverandører af varer og tjenesteydelser ........................
Selskabsskat ....................................................................
Anden gæld .....................................................................

0
351.375
30.712
56.768

75.000
132.426
33.699
172.284

Kortfristede gældsforpligtelser ...................................

438.855

413.409

GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................

438.855

1.182.159

PASSIVER ....................................................................

9.240.083

9.789.157

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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1

2

2019
kr.

2018
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget .............................................

0

0

Bestyrelsesvederlag ........................................................
Andre administrative ydelser ..........................................
Andre omkostninger til social sikring ............................

163.300
319.600
7.087

160.000
289.600
7.083

489.987

456.683

Eventualposter mv.
Selskabet har indgået følgende lejeaftaler med retslige forpligtelser:
Lejekontrakt for Havnevej 26, Grenaa kan af lejer og udlejer opsiges med 1 års varsel til
fraflytning den første i en måned. Årlig leje inkl. forbrug udgør på balancedagen 39 t.kr.
Lejekontrakt for Møgelbjergparken 71, Grenaa (grund) kan af lejer opsiges med 6 måneders
varsel til fraflytning den første i en måned. Årlig leje udgør p.t. 16 t.kr.
Samlet restforpligtelse for uopsigelig del af lejeaftalerne udgør 47 t.kr. pr. 31. december
2019.
Der er herudover indgået samarbejdsaftale med Stofa, aftalen kan opsiges med 1 års varsel
mod at Norddjurs Antenneforsyning indbetaler sin forpligtelse til Stofa vedrørende det nye
antenneanlæg, den samlede forpligtelse for den indgåede samarbejdsaftale udgør pr. 31.
december 2019 3.688 t.kr. Opretholdes aftalen dog til og med den 31. december 2021 vil
aftalen kunne opsiges med 1 års varsel uden indbetaling af en forpligtelse, da forpligtelsen
efter 2018 nedtrappes med 1.230 t.kr. pr. år.

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabets aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.
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