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Ledelsens kritisk revisors

Bestyrel.sen har dags dato aftagt årsrapporten for 2021 for Møthotm Antennetaug.

Årsrapporten er aftagt i overensstemmetse med årsregnskabstoven,

Vi anser den vatgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattetse giver årsregnskabet

et retvisende bittede af laugets aktiver, passiver og finansiette stitting pr. 31. december 2021 samt af

resultatet af taugets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 .

Årsrapporten indstittes tiI generatforsamtingens godkendetse.

Vejte, den 3. februar 2022

Kritlsk revisorKrirtf1 r

dat

Bestyrelse

Erik Ankjær
kasserer

MøthoLm AntenneLaug .Årsrapport for 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Møthotm Antennelaug

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Møtho[m Antennetaug for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2021, det omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgøretse, batance og noter. Årsregnskabet udar-

bejdes efter den beskrevne regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bittede af laugets aktiver, passiver og fi-
nansiette stitting pr. 31. december 2021 samt af resuttatet af laugets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmetse med internationate standarder om revision og de yderti-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar iføtge disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
lauget i overensstemmelse med internationate etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regter) og de
ydertigere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfytdt vores øvrige etiske forpligtelser i

henhotd tit disse regler og krav. Det er vores opfattetse, at det opnåede revisionsbevis er titstrækketigt
og egnet som grundtag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

I årsregnskabet er indarbejdet godkendt budget. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke

været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdetsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmetse med den beskrevne regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledetsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsenttig fejlinformation,

uanset om denne skytdes besvigetser etter fejl.

Ved udarbejdetsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere laugets evne til at fortsætte

driften; at optyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er retevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundtag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledetsen enten har tiI hen-

sigt at likvidere setskabet, indstitte driften etter ikke har andet reatistisk atternativ end at gøre dette.

Møthotm Antennelaug . Årsrapport for 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som hethed er uden væsenttig fejtin-
formation, uanset om denne s§tdes besvigetser etter fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høi {ad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmetse med internationale standarder om revision og de ydertigere krav,
der er gældende i Danmark, attid vil afdække væsenttig fejtinformation, når sådan findes. Fejtinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser etter fejt og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-
tighed kan foryentes, at de enkeltvis etter samlet har indflydetse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som [ed i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationate standarder om revision og de
ydertigere krav, der er gætdende i Danmark, foretager vi fagtige vurderinger og oprethotder professio-

neI skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsenttig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skytdes besvigelser etter fejt, udformer og udfører revisionshandtinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er titstrækketigt og egnet tit at danne grundlag for vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejtinformation forårsaget af besvigelser

er højere end ved væsenttig fejlinformation forårsaget af fejt, idet besvigetser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfatsk, bevidste udetadetser, vitdledning etter titsidesættelse af in-
tern kontrot.

Opnår vi forståetse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandtinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af [augets'interne kontrot.

Tager vi stitling tit, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledetsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og titknyttede optysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimetige,

Konkluderer vi, om ledetsens udarbejdetse af årsregnskabet på grundtag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundtag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

tig usikkerhed forbundet med begivenheder etler forhotd, der kan skabe betydetig tvivl om

laugets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konktuderer, at der er en væsenttig usikkerhed, skal

vi ivores revisionspåtegning gøre opmærksom på optysninger herom i årsregnskabet etter, hvis

sådanne optysninger ikke er tilstrækketige, modificere vores konktusion. Vores konktusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem tit datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige beg'ivenheder etter forhold kan dog medføre, at setskabet ikke længere kan fortsætte
driften.

Tager vi stitting til den samlede præsentation, struktur og indhotd af årsregnskabet, herunder

noteoptysningerne, samt om årsregnskabet afspejter de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende bittede heraf.

^4øthotm 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegni ng

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det ptanlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydetige revisionsmæssige observationer, herunder eventuetle betydetige

mangler i intern kontrot, som vi identificerer under revisionen.

Vejte, den 3. februar 2022

statsautoriseret revisor
mne24854
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Virksom hedsoplysni nger

Selskabet Mølhotm Antennelaug

v/Lars Otesen

Rungsvej 38

7100 Veite

CVR-nr.: 71 61 41 15

Regnskabsår: 1. januar - 31 . december

Bestyrelse Lars Otesen, formand

5øren Christensen, næstformand

Erik Ankjær, kasserer

Karsten Ransby Nielsen, sekretær

Marianna Bach

Mogens Toft, kritisk revisor

ReYision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnersetskab

Dandyvej 3 B

7100 Vejte
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Årsrapporten for Møthotm Antennetaug er aftagt i overensstemmetse med laugets vedtægter og god

regnskabsskik for antenneforeninger.

Resuttatopgøretsen

lndtægter

lndtægter består af periodens indbetalinger vedrørende taugets aktiviteter, herunder også

titstutningsafgfter mv, Opkrævede betøb tit dækning af udtaeg indtægtsføres ikke.

Batancen

Materielle anlægsaktiver

Antenneanlæg måtes til kostpris med fradrag af akkumuterede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundtaget er kostpris med fradrag af eventuet forventet restværdi efter afstuttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffetsesprisen samt omkostninger tilknyttet anskaffetsen med tiltæg af
efterføtgende udvidelser og forbedringer.

Der foretages [ineære afskrivninger baseret på fø[gende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid

Antenneanlæg 6-10 år

Småaktiver med en forventet tevetid under 1 år indregnes i anskaffetsesåret som omkostninger i resu[-

tatopgørelsen.

Tilgodehavender

Titgodehavender måtes til amortiseret kostpris, hvitket sædvantigvis svarer tit nominel værdi. Der ned-

skrives tiI nettoreatisationsværdien med henbtik på at imødegå forventede tab.

Periodeaf grænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterføtgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide behotdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gætdsforptigtetser, som omfatter gætd ti[ leverandører samt anden gætd, måtes tiI nomineI værdi.

MøLhotm Antennel.aug .Årsrapport for 2021
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Restværdi af modtagen Sign-on Fee, Stofa

Modtaget Sign-on Fee fra Stofa, der indtægtsføres over bindingsperioden på 12 år fra 1. juni 2015 med
t.kr. 500 pr. år de første 5 år, derefter med t.kr. 110 pr. år de sidste 7 år.

Møthotm Antennel'aug . Årsrapport for 2021
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

lndtægter

Programkøb

Netto-opkrævning hos medlemmer

Drift, service og andre antægsarbeider

Administrationsomkostninger

Vedertag

Kapacitetsomkostninger i att

Resultat før afvikling af investering

Afskrivning på antenneantæg

Afvikting af Sign-on Fee

Renteud gif ter/ i ndtægter

Årets resultat

Forslag tiI resultatdisponering:

Disponeret fra overført resuttat

Disponeret i alt

?021 Budget 2021

(ei revideret)

5.348.461 5.468.000

-4.809.287 -4.927 .ON

7020

5.235.068

-4.936.895

539,174 541.000 298.173

2

3

4

-290.853

-157.649

-85.000

-380.400

-153.500

-85.000

-377 .684
-141.938

-85.000

.533.502 -6'18.900 -604.627

5.672

-195.144

1 10.000

-13.852

-77.900

- 195.000

110.000

-17.000

-306.449

-341 .419

110.000

-14.871

-93.324 -179.900 -552.739

-93.32.4 -179.900 -552.739

-93.324 -179.900 -552.739

Iløthotm Antennetaug . ÅErapport for 202't
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Balance 3'1 . december

Note 2071 7020

Anlægsaktiver

Antennean[æg

Materie[te an[ægsaktiver i att

An lægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender

Periodeaf grænsningsposter

Tilgodehavender i att

Likvide behotdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

857 .782 1.052.926

857.787 1.052.976

857 .784 1.052.926

77.456

4.519

98.272

0

76.975 98.272

7.112.783 2.099.666

7.189.758 2.197.938

3.O47.540 3.250.864

Mølhotm Antennetaug . Årsrapport for 202'1
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Balance 31. december

?02020?1Note

Egenkapital

Egenkapita[, primo

Årets resultat

Egenkapitat i att

Gældsforpligtetser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Restværdi af modtagen Sign-on Fee, Stofa

Kortfristede gældsforpligtetser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

2.624.531

-93.3?4

3.177.270

-552.739

2.531.2O7 2.624.531

28.000

488.333

28.000

598.333

516.333 626.333

516.333 626.333

3.O47.540 3.250.864

llølhotm Antennetaug . Årsrapport for 2021 10
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Noter

5.227.249

121 .212

Budget 2021

(ej revideret)

5.348.000
'1 20.000

5.114.215

120.853

2021 2020

1. lndtEegter

Medlemsbidrag

lndtægter, internet

2. Drift, service og andre anlægsarbejder

An[:egsudvidetse og vedtigehotdetse

Etudgift, instatlationer

Leje af grund

Serviceabonnement, Stofa

3. Administrationsomkostninger

Kontorartik[er

øvrige telefonf orbindelser

Porto og gebyrer

Revisorhonorar

Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
mv,

Anden assistance vedrørende budgetter mv,

Forsikringer

Kontingent, A-2012

Mødeomkostninger, herunder
generatforsamling

Annoncer og Medtemsnyt

Administrationsgebyr, Stofa

Hjemmeside

Vederlag

Vederlag og mediegodtgøretser

5.348,461 5.468.000 5.235.068

40.516

98.187

5.376

146.774

150.000

75.000

5.400

150.000

146.7 41

72.456

5.219

153.268

290,853 380.400 377 .684

0

1.702

1.025

19.400

15.470

7.900

9.549

4.722

14.575

17 ,698

58.913

6.695

4.000

1 .500

1.000

40.000

0

0

1 0.000

5.000

10.000

1 I .000

61 .000

10.000

648

965

1.001

16.500

15.170

6.900

9.227

5.782

12.027

11 .239

61 .520

1 .464

157.649 1 53.500 141.938

85.000 85.000 85.000

85.000 85.000

4.

iløthotm Antennetaug .Årsrapport for 202'l
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Noter

20?.1 Budget 2021 7020

1. lndtægter

Medlemsbidrag

lndtægter, internet

2. Drift, service og andre anlægsarbejder

Antægsudvidelse og vedtigeho[detse

Etudgift, instattationer

Leje af grund

Serviceabonnement, Stofa

3. Administrationsomkostninger

Kontorartikter

Øvrige telef onforbindelser

Porto og gebyrer

Revisorhonorar

Regnskabs- og boghotderimæssig assistance
mv.

Anden assistance vedrørende budgetter mv.

Fo rsikringer

Kontingent, A-2012

Mødeomkostninger, herunder
generatforsamling

Annoncer

Administrationsgebyr, Stofa

Hjemmeside

Vederlag

Vedertag og mediegodtgørelser

5.348.461 5.468.000 5.2 3 5.068

5.727.249

121.212

(ej revideret)

5.348.000

120.000

5.114.715

120.853

40.516

98.187

5.376

146.774

150.000

75.000

5.400

150.000

146.741

77,456

5.219

153.268

290.853 380.400 377.6A4

0

1.702

1.075

19.400

15.470

7.900

9.549

4.722

14.575

17.698

58.913

6.695

4.000

1.500

1.000

40.000

0

0

10.000

5.000

10.000
'11.000

61 .000

10.000

648

965

1.001

1 6.500

15.170

6.900

9.222

5.287

12.027

11.239

61.520

1 .464

157.649 153.500 141,938

85.000 85.000 85.000

85.000 85.000

4.

lvløthotm Antennetaug .Årsrapport for 2021
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Noter

5. Antenneanlæg

Kostpris primo

Kostpris ultlmo

Afskrivninger primo

Årets af-lnedskrivninger

Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

31 / 17 2021 31 / 12 2020

7 .121 .666 7 .121 .666

7 .121 .666 7.121 .666

-6.068.740

-195.144

-5.727 .371

-341.419

-6.263.884 -6.068.740

857 .782 1.052.926

6. Andre tilgodehavender

Ti[godehavende moms

Tilgodehavende vedrørende internet
42.456

30.000

68.272

30.000

72.456 98.272
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