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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Give Fællesantenneforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Give Fællesantenneforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 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". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af foreningen 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for 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 foreningens evne til at fort-
sætte 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 foreningen, 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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 be-
slutninger, 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 profes-
sionel 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 sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
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Årsrapport 2020

Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn Give Fællesantenneforening
Adresse, postnr. by Torvegade 58, 7323 Give

CVR-nr. 81 41 20 14
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Kjeld Henningsen, formand
Amdi Petersen
Thomas Martinsen
Kurt Jørgensen, kasserer
Jens Bork

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Give Fællesamtemmeforenings hovedaktivitet er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik
på over for medlemmerne at:
- modtaget og distribuere radio- og tv-signaler
- udbyde kapapcitet til brug for datatransmission
- udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredåndskabelanlæg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på 334 t.kr. mod et underskud for 2019
på 355 t.kr. Bestyrelsen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende henset til, at det realiserede resul-
tat er på niveau med budgetforventningerne.

Bestyrelsen har i regnskabsårets løb fremsat forslag til generalforsamlingen om et salg af foreningens
antenneanlæg m.v. og efterfølgende nedlæggelse af foreningen.  Forslaget blev ikke vedtaget i den
foreliggende form, men bestyrelsen har efterfølgende arbejdet videre med overvejelserne omkring
foreningens salg af antenneanlæg m.v. og forventer stillingtagen hertil i løbet af 2021.
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Note kr. 2020 2019

2 Nettoomsætning 7.601.441 6.397.310
3 Programafgifter, betaling for TV-kanaler m.v. -6.857.554 -5.622.202
4 Distributionsomkostninger -31.184 -66.387
5 Driftsomkostninger -449.438 -443.508
6 Administrationsomkostninger -257.573 -236.358

Resultat før afskrivninger 5.692 28.855
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -331.656 -377.576

Resultat før finansielle poster -325.964 -348.721
Finansielle omkostninger -7.772 -6.487

Årets resultat -333.736 -355.208

Resultatdisponering
Overført til egenkapital -333.736 -355.208

-333.736 -355.208
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Balance

Note kr. 2020 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

7 Grunde og bygninger 157.068 165.785
7 Antenneanlæg 2.858.246 3.216.055

3.015.314 3.381.840

Anlægsaktiver i alt 3.015.314 3.381.840

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

8 Andre tilgodehavender 68.618 68.549

68.618 68.549

Likvide beholdninger 1.091.765 1.049.359

Omsætningsaktiver i alt 1.160.383 1.117.908

AKTIVER I ALT 4.175.697 4.499.748
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Balance

Note kr. 2020 2019

PASSIVER
9 Egenkapital 4.132.977 4.466.713

Egenkapital i alt 4.132.977 4.466.713

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

10 Anden gæld 42.720 33.035

42.720 33.035

Gældsforpligtelser i alt 42.720 33.035

PASSIVER I ALT 4.175.697 4.499.748

1 Anvendt regnskabspraksis
11 Eventualposter m.v.
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder.

Herudover har foreningen tilvalgt følgende:

at udarbejde en ledelsesberetning jf. årsregnskabslovens § 77 (klasse B)

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter består af kontingentindtægter m.v., der indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de
væsentligste fordele og risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes
modtaget, hvilket normalt er for den periode, opkrævningen vedrører.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af trejepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Øvrige variable omkostninger

Øvrige variable omkostninger omfatter programforsyning, Koda og Copy-Dan m.v.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og mar-
kedsføringsomkostninger.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører driften, herunder omkostninger til repara-
tion og vedligeholdelse af antenneanlæg og -installationer samt servicekontrakter m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter samt admi-
nistrationshonorar m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efter-
følgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10 år
Antenneanlæg 10-25 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en
individuel vurdering af tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Foreningens egenkapital består af akkumulerede overførte resultater siden foreningens start.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Give Fællesantenneforening
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

2 Nettoomsætning
Medlemskontingenter og programafgifter m.v. 6.393.551 5.169.134
Copydan/Koda, Stofa 1.207.890 1.228.176

7.601.441 6.397.310

3 Programafgifter, betaling for TV-kanaler m.v.
Programafgifter, Stofa 5.575.076 4.344.567
Fordelsaftale, Stofa 74.588 76.726
Copydan/Koda, Stofa 1.207.890 1.200.909

6.857.554 5.622.202

4 Distributionsomkostninger
Annoncer 8.759 34.919
Repræsentation 2.757 2.281
Sponsorater 11.250 12.000
Uddelingsomkostninger, medlemsblad m.v. 7.500 7.500
Hjemmeside 918 9.687

31.184 66.387

5 Driftsomkostninger
Reparation og vedligeholdelse af antenneanlæg m.v. 20.154 10.388
Renovering af antenneanlæg m.v. 85.403 81.855
El 68.360 46.579
Forsikring 38.971 38.707
Servicekontrakt, Stofa 191.393 196.437
Diverse, herunder kørselsudgifter 2.000 4.712
Honorar til bestyrelsesmedlem for teknisk arbejde 21.840 46.800
Reparation og vedligeholdelse, antennehus 10.269 1.345
Overtagelse antennekabel, tinglysning og opmåling 11.048 16.685

449.438 443.508
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Give Fællesantenneforening
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

6 Administrationsomkostninger
Telefon og internet 1.762 1.524
Porto og gebyrer 1.551 3.025
Kontorartikler 8.165 6.935
Edb-udgifter 1.473 2.141
Småanskaffelser 5.341 3.450
Forsikringer 6.744 5.302
Revision og regnskabsmæssig assistance 46.020 27.520
Juridisk assistance 12.000 4.000
Konsulentassistance, bestyrelsesformand 6.450 13.200
Møder og generalforsamlinger 20.531 17.599
Husleje 0 4.000
Administrationshonorar, kasserer 33.280 35.359
Administrationshonorar, Stofa 102.386 105.096
Bestyrelsesudgifter, programpakker 11.870 7.207

257.573 236.358

7 Materielle anlægsaktiver

kr.
Grunde og
bygninger Antenneanlæg I alt

Kostpris 1. januar 2020 174.502 6.436.635 6.611.137
Tilgang 0 7.450 7.450
Tilslutningsafgifter 0 -42.320 -42.320

Kostpris 31. december 2020 174.502 6.401.765 6.576.267

Afskrivninger 1. januar 2020 8.717 3.220.580 3.229.297
Afskrivninger 8.717 322.939 331.656

Afskrivninger 31. december 2020 17.434 3.543.519 3.560.953

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 157.068 2.858.246 3.015.314

kr. 2020 2019

8 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms 22.198 68.549
Tilgodehavende tilslutningsafgifter 46.420 0

68.618 68.549
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Give Fællesantenneforening
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Noter

kr. 2020 2019

9 Egenkapital
Årets resultat -333.736 -355.208

Egenkapitalbevægelser i alt -333.736 -355.208
Egenkapital 1. januar 4.466.713 4.821.921

Egenkapital 31. december 4.132.977 4.466.713

10 Anden gæld
A-skat og AM-bidrag 7.870 6.012
Øvrige skyldige omkostninger 0 3.023
Afsat honorar for revision og ordinær regnskabsmæssig assistance 24.000 24.000
Skyldigt honorar til kasserer 10.850 0

42.720 33.035

11 Eventualposter m.v.

Kontraktlige forpligtelser

Foreningen har indgået samhandels-, service- og administrationsaftale m.v. med Stofa A/S vedrø-
rende antenneanlægget med uopsigelighed frem til 31. december 2025 og et opsigelsesvaresel på
24 måneder herefter, hvorved aftalerne tidligst kan bringes til ophør pr. 31. december 2027 uden
afkortningskompensation. Såfremt foreningen opsiger aftalen til ophør i perioden efter 31. december
2025 og frem til 31. december 2027 ,er den forpligtet til at godtgøre Stofa A/S et frigørelsesbeløb på
2 mio. kr. pr. år, som aftalen forkortes med  i forhold til udløbsdatoen pr. 31. december 2027.
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