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Den uafhængige revisors erklæring om budget

Til bestyrelsen i l{ølholm Antennelaug

Vi har fået som opgave at afgive erktæring om vedtagte budget for lløthotm Antennetaug for perioden 1. januar 2022 tit 31.
december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis og resuttatbudget.

Budgettet udarbejdes på grundtag af budgetforudsætningerne og i overensstemmetse med den anvendte regnskabsprakis.

Konktusionen er todett såtedes, at vores konktusion om hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundtag af de angivne
budgetforudsEetninger og i overensstemmetse med den anvendte regnskabspraksis udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og
vores konktusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimetigt grundtag for budgettet udtrykkes med begrænset
sikkerhed.

Ved "et rimetigt grundtag for budgettet" forstås i denne erktæringsopgave, at budgetopLysningerne er futdstændige,
dokumenterede og ikke ureatistiske.

Formåtet med budgettet er at afspejte den forventede økonomiske virkning af ledetsens handlingsptaner for perioden 1.
januar 2022 tit 31. december 2022.

De faktiske resultater vit sandsyntigvis afvige fra de budgetterede, da ptanlagte begivenheder ofte ikke indtræder som
forudsat. Disse afvigetser kan være væsenttige,

Vores erktæring er udetukkende udarbejdet til brug for lauget og dets medtemmer, herunder tit brug for
kontingentfastsættetse og udgiftsrammer i budgetperioden og kan ikke anvendes til andre formåt.

Ledelsens ansvar

Ledetsen i Møtholm Antennetaug er ansvartig for udarbejdetsen af budgettet på grundtag af budgetforudsætningerne og i
overensstemmetse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et
rimetigt grundtag for budgettet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundtag af vores undersøgetser at udtrykke en konktusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt
budgettet er udarbejdet på grundtag af budgetforudsætningerne og i overensstemmetse med anvendt regnskabspraksis,
samt en konktusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimetigt grundtag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgetser i overensstemmetse med ISAE 3400 DK, Undersøgetse af fremadrettede finansiette
optysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav iføtge dansk revisortovgjvning

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnersetskab er underlagt international standard om kvatitetsstyring, ISQC 1, og
anvender såtedes et omfattende kvatitetsstyringssystem, herunder dokumenterede potitikker og procedurer vedrørende
overhotdetse af etiske krav, fagtige standarder og gætdende krav i lov og øvrig regutering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR danske revisorers retningstinjer for revisors etiske
adfærd (Etiske regter for revisorer), der bygger på de grundtæggende principper om integritet, objektivitet, fagtig
kompetence og fornøden omhu, fortrotighed og professionel adfærd.

Som ted i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundtag af budgetforudsætningerne og
efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre tatmeessige sammenhænge i budgettet.



Ledelsens erklæring

Bestyretsen har dags dato fremtagt budgettet for Møtholm Antennetaug for perioden '1. januar - 31. december 2022 tit brug
for fastsættetse af kontingent for året.

Budgettet er udarbejdet på grundtag af ptaner og forudsætninger for tauget, der skønnes rimelige og reatistiske. De
indregnede forventninger til budgetperioden er efter vores opfattelse mutige at reatisere, og budgettet giver efter vores
opfattelse grundlag for en selvstændig bedømmetse af laugets mulige resuttat. De i budgettet anvendte forudsætninger er
efter vores opfattetse futdstændige.

Der vit imidtertid ofte opstå afvigetser mettem de budgetterede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og
omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet. Sådanne afvigetser kan være væsenttige.

lyløthotm, den 3. februar 2022

Erik Ankjær

Øø



Ved vores undersøgetser af budgetforudsætningerne har vi på grundtag af vores kendskab til virksomheden, dens branche
og den af ledetsen fremtagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at
budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundtag for budgettet, herunder at budgetforudsætninger, kan anses som
værende futdstændige, dokumenterede og ikke ureatistiske.

Omfanget af de handtinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er mindre end ved
en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som føtge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konktusion
om de anvendte budgetforudsætninger, betydetigt mindre end den sikkerhed, der vitte være opnået, hvis der var udført en
erktæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion

Denne konktusion skal tæses under hensyntagen tit formåtet med budgettet, som redegjort for i erktæringens indtedende
afsnit, samt på grundtag af forståetsen af begrebet "et rimeligt grundtag for budgettet", som der er redegjort for i
erktæringens indtedende afsnit.

Det er vores opfattetse, at budgettet for perioden 1. januat 2022 tit 31. december 2022 i alte væsenttige henseender er
udarbejdet på grundtag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmetse med den regnskabspraksis, der er
beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

På grundl.ag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke bl.evet bekendt med forhotd, der giver os grund til at
mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimetigt grundtag for budgettet.

Vejte, den 3. februat 2022

MNE-nr.24854



Forudsætninger for budgettet

lndbetalinger fra medlemmer samt omkostninger til programleverandør
Medtemmernes indbetaunger samt omkostninger til signalleverandøren (programpakker, administratjon, 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
Antenneantæg er opgjort tiI kostpris med fradrag af [ineære afskrjvninger.

Afskrivningsperioden er 6-10 år.

Sign-on Fee
Ved indgåetse af aftale med slgnatteverandøren er der modtaget et sign-on fee, hvitket indtægtsføres [ineært over aftatens
bindingsperiode, der er fortænget ti[ 31. maj 2026.



Driftsbudget for 1/1 . 31112 2O2Z

Medtemsindbetatinger

Vederlag StofaNet

Programafgift

Medlemsindbetalinger efter fradrag af programpakker

Fælles omkostninger

Service abonnement, Stofa

Antægsudvidetse og vedtigehotdetse

Et udgift, ln5tattationer

Leje grund

Drift, service og andre anlægsarbejder, i alt

Kontorartikter, inct. mindre nyanskaffetser

Stofa administration

øvri ge telef onforbj ndelser

Porto og gebyrer

Revisor

Forsikring

Mødeomkostninger, herunder generatforsamting

Hjemmeside

42012 (jurjdisk assjstance mv.)

Annoncer og MedlemsNyt

Administrationsomkostninger, i alt

Honorar, bestyretsen

Honorarer, i att

Fælles omkostninger, i alt

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

AfskriYning anLæg

Afvikting sign-on fee

Renteudgif ter/ -indt€egter

Afskrivning og afvikting af sign-on fee mv. t alt

Resultat

Reatiseret

2021

5.(r3.000

122.000

-4.682.000

5.227 -249

121.212

-4.809 -287

503.000 539.'17 4

- 150.000

-100.000

-100.000

-5.500

-146.774

-40.516

-98.187

-5.376

-355.600 -290.853

-2.000

-60.000

-1.700

-1 .000

-43.000

-6.000

-13.000

-8.000

-5.000

-15.000

0

-58.913

-1 .702

-1.025

-42.770

-9.549

-14.575

-6.695

-4.722

-17.698

-154.700 -157.649

,85.000

- 85.000 -85.000

-595- 300 -533-502

-92_300 5.672

-195.000

110.000

-17.000

-195.144

't 10.000

-13.852

-102.000 -98.996

- 194.300 -93.324

-85.000


