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Ledelsens erklæring
Bestyrelsen har dags dato fremlagt budgettet for Mølholm Antennelaug for perioden 1. januar - 31. december 2021 til brug
for fastsættelse af kontingent for året.
Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger for lauget, der skønnes rimelige og realistiske. De
indregnede forventninger til budgetperioden er efter vores opfattelse mulige at realisere, og budgettet giver efter vores
opfattelse grundlag for en selvstændig bedømmelse af laugets mulige resultat. De i budgettet anvendte forudsætninger er
efter vores opfattelse fuldstændige.
Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og
omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet. Sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Lars Olesen

Søren Christensen

Karsten Ransby Nielsen

Marianna Bach

Erik Ankjær
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Mølholm, den 23. februar 2021

Den uafhængige revisors erklæring om budget
Til bestyrelsen i Mølholm Antennelaug
Vi har fået som opgave at afgive erklæring om vedlagte budget for Mølholm Antennelaug for perioden 1. januar 2021 til 31.
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis og resultatbudget.
Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.
Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af de angivne
budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og
vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet udtrykkes med begrænset
sikkerhed.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for perioden 1.
januar 2021 til 31. december 2021.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som
forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for lauget og dets medlemmer, herunder til brug for
kontingentfastsættelse og udgiftsrammer i budgetperioden og kan ikke anvendes til andre formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen i Mølholm Antennelaug er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et
rimeligt grundlag for budgettet.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt
budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis,
samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, Undersøgelse af fremadrettede finansielle
oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning
Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende
overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske
adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og
efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.
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Ved ”et rimeligt grundlag for budgettet” forstås i denne erklæringsopgave, at budgetoplysningerne er fuldstændige,
dokumenterede og ikke urealistiske.

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til virksomheden, dens branche
og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at
budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætninger, kan anses som
værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er mindre end ved
en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion
om de anvendte budgetforudsætninger, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en
erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er
udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er
beskrevet i afsnittet ”Anvendt regnskabspraksis”.
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at
mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.
Vejle, den 23. februar 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 32 28 52 01

Brian Christensen

statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24854
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Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettet, som redegjort for i erklæringens indledende
afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”et rimeligt grundlag for budgettet”, som der er redegjort for i
erklæringens indledende afsnit.

Forudsætninger for budgettet
Indbetalinger fra medlemmer samt omkostninger til programleverandør
Medlemmernes indbetalinger samt omkostninger til signalleverandøren (programpakker, administration, service mv.) er
budgetteret med udgangspunkt i foregående år korrigeret for forventede prisstigninger.
Omkostninger i øvrigt
Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i de realiserede omkostninger i tidligere år.
Antenneanlæg
Antenneanlæg er opgjort til kostpris med fradrag af lineære afskrivninger.
Afskrivningsperioden er 6-10 år.
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Sign-on Fee
Ved indgåelse af aftale med signalleverandøren er der modtaget et sign-on fee, hvilket indtægtsføres lineært over aftalens
bindingsperiode, der er forlænget til 31. maj 2026.

Driftsbudget for 1/1 - 31/12 2021
Realiseret
2020
Medlemsindbetalinger
Vederlag StofaNet

5.348.000

5.114.215

120.000

120.853

-4.927.000

-4.936.895

541.000

298.173

Service abonnement, Stofa

-150.000

-153.268

Anlægsudvidelse og vedligeholdelse

-150.000

-146.741

-75.000

-72.456

-5.400

-5.219

-380.400

-377.684

Programafgift
Medlemsindbetalinger efter fradrag af programpakker

El udgift, Installationer
Leje grund
Drift, service og andre anlægsarbejder, i alt
Kontorartikler, incl. mindre nyanskaffelser
Stofa administration

-4.000

-648

-61.000

-61.520

Øvrige telefonforbindelser

-1.500

-965

Porto og gebyrer

-1.000

-1.001

Revisor

-40.000

-38.570

Forsikring

-10.000

-9.222

Mødeomkostninger, herunder generalforsamling

-10.000

-12.027

Hjemmeside

-10.000

-1.464

-5.000

-5.282

-11.000

-11.239

-153.500

-141.938

Honorar, bestyrelsen

-85.000

-85.000

Honorarer, i alt

-85.000

-85.000

-618.900

-604.622

Resultat før afskrivning/afvikling sign-on fee (=kontant resultat)

-77.900

-306.449

Afskrivning anlæg

-195.000

-341.419

Afvikling sign-on fee

110.000

110.000

Renteudgifter/-indtægter

-17.000

-14.871

-102.000

-246.290

-179.900

-552.739

A2012 (juridisk assistance mv.)
Annoncer og MedlemsNyt
Administrationsomkostninger, i alt

Fælles omkostninger , i alt

Afskrivning og afvikling af sign-on fee mv. i alt
Resultat
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Fælles omkostninger

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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Lars Olesen
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